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ÖNSÖZ 

Yaşadığı coğrafya ile etkileşim ve iletişim halinde olan insan bu durumu 

tüm yaşantısına yansıtma eğilimindedir. Bu yaşantı, şekil itibari ile içinde var 

olunan topluma ve toplumsal değerlere bağlı kültürel bir özelliktir. Bir insan 

topluluğunu diğerlerinden ayıran en önemli özellik olarak kültür, toplumsal 

değerler ve davranış biçimlerinin bütünüdür. Bu yönüyle kültürün insan 

davranışlarına yansımasına bağlı olarak kültürel kimlikten söz etmek 

mümkündür.  Çalışmanın amacı da geleneksel yapılı çevre ve o çevrede 

yaşayan toplumun geleneksel dansları arasındaki kültürel ilişkiyi biçimsel 

açıdan araştırmaktır. Mimarlık ve Folklor olmak üzere iki farklı bilim alanına 

odaklanan çalışma kapsamında ülkemizde geleneksel konut dokusunun 

oluşturduğu yapı tipolojileri ve folklor bilimi kapsamında sınıflandırılan 

yöresel folklor danslarının temelde aynı coğrafi özellik ve aynı toplumsal 

düşünce yapısına bağlılığı sorgulanmıştır. Bu çerçevede ülkemizdeki yedi 

bölgeye özgü geleneksel konut yapıları tipolojisi ile bu coğrafyaya özgü yedi 

ana bölgeye özgü halkoyunlarının oynanış biçimlerinin göstergebilim yöntemi 

kullanılarak karşılaştırması ve değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Sonuçta incelenen iki farklı bilim alanında yer alan konunun temelde 

benzer kültürel kaynaktan geliştiği ve yöresel kültürü oluşturduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla yöresel kültür bulunduğu coğrafyaya ait tüm alanlarda belirgin 

ortak özelliklerle kendini yansıtmaktadır. Ayrıca bu durum geleneksel 

değerlerimize sahip çıkmamız itibariyle farkındalık oluşturmak açısından da 

önem arz etmektedir.  

Sahip olduğu bilgi birikimiyle bu çalışmanın oluşmasında emeği geçen 

sayın hocam Doç. Dr. İlknur AKINER’e teşekkürü bir borç bilirim.  
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GİRİŞ 

Kültür, hem bir iletişim aracı hem de insanların nerede yaşadığının bir 

göstergesi olarak insanların çevreleriyle olan ilişkileri üzerinde büyük bir 

etkiye sahiptir. Zamanla üretilen somut kültürel değerler, dönemin sosyal ve 

kültürel yapısının simgeleri haline gelmektedir. İnsan, yaşadığı çevre ile 

etkileşim halinde; içinde yaşadığı toplumun oluşturduğu değerler çerçevesinde 

de doğa ve diğer insanlarla iletişim halindedir. Bu etkileşim ve iletişim yaşamın 

her alanında kendini gösterme potansiyeline sahiptir. Bu açıdan yaşanılan çevre 

ve bağlı bulunulan toplum insan yaşamında önemli olmaktadır. Öyle ki; kültür 

kavramı bir grup ya da topluluk olgusuyla oluşmakta ve bu kültür, kendini o 

topluma ait hisseden bireyleri kapsamaktadır (Güvenç, 2019). Kültür, bir 

toplumun yaşam biçimini, örf ve adetlerini, alışkanlıklarını ve geleneklerini 

kapsayan bir kavram olarak açıklanmaktadır (Proshansky vd., 2014). Rapaport 

(2004), Kültür kavramının üç tipte açıklanarak anlaşılır kılınabileceğini 

belirtmektedir. İlk tanım; rutin hale gelmiş davranış kalıpları, normlar, kurallar 

ve idealleri de içeren insan yaşam biçimidir. İkincisi; kültürün genç kuşaklara 

veya göçle gelenlere aktarılması yoluyla kuşaklar boyunca simgesel olarak 

aktarılan bir şemalar sistemi şeklinde tanımlanmasıdır. Bu tanımda, kültürü 

kuşaklar arasında aktarma işinin lisanla ya da örnek olmakla gerçekleşmesinin 

yanında inşa edilmiş çevre ve ortamların kullanılışı yoluyla da olduğunu ifade 

etmektedir. Üçüncü tip tanım ise; ekolojik bir adaptasyon ve kaynakların 

kullanımıdır. Bu açıdan bakıldığında insanın çeşitli ekosistemleri sömürerek 

yaşam sürdürme çabası da ifade edilmektedir (Rapaport, 2004). 

Kültürel miras mekanizması, kültürel özelliklerin tarihsel sürekliliğini 

göstermek için kullanılan yollardan biridir. Dawkins (2019), insan öğelerini 

kalıtsal olarak nitelendiren ve tarihsel süreçteki biçimsel ve işlevsel 

değişiklikleri neden-sonuç modeliyle inceleyen bilim adamlarından biridir. Bu 

konuda kültürel evrimci olarak bilinen Dawkins (2019), “Gen Bencildir” (The 

Selfish Gene) adlı kitabında biyolojik evrim ile kültürel evrim arasında güçlü 

bir bağ kurmuştur. İnsanların kültürün etkisi altında ya da öğretilen ve nesilden 

nesile aktarılan etkiler altında olduğunu iddia etmektedir. Dawkins, kültürün o 

kadar önemli olduğuna inanıyor ki, bencil olsun ya da olmasın genler, insan 

doğasını anlamak söz konusu olduğunda pratik olarak önemsizdir. Dawkins'e 

(2019) göre yavruların organik evrimde ebeveynleriyle benzer özelliklere sahip 

olmalarını sağlayan kalıtım süreci, kültürel yapıların kalıtımı için de var 
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olmaktadır. Memler, Dawkins'in kültürel çoğaltıcı olarak nitelendirdiği 

İngilizce terim memory kelimesinden almaktadır ve bu kültürel süreci 

açıklamak için kullanılmaktadır. Dawkins, memleri maddi kültürün kalıtımını 

sağlayan eşleyici bilgi birimleri olarak tanımlamıştır ve organik kalıtımın 

temelinde yatan genler ile kıyaslamıştır. Ayrıca, daha da önemlisi memlerin, 

moda, sanat ve beslenme alışkanlıkları, törenler ve gelenekler, mimarlık, 

mühendislik ve teknoloji gibi birçok alanda kültürel bir kopyalayıcı rolü 

üstlendiğini ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla, toplumun kültürel değerleri, toplumsal ve fiziksel çevrenin 

kimliğini şekillendirmede etkin rol oynamaktadır. Öyle ki; ‘Kültür’ konusunda 

yapılan çalışmalarda yaşanılan çevre ve o çevrede yaşayan toplumun 

oluşturduğu değerlere bağlı olarak gelişen kültürel özelliklerin farklılığına 

dikkat çekilmektedir. Kültür ve kültürün insan davranışı üzerine etkilerini çok 

geniş bir çerçevede ele alan ünlü antropolog Hofstede’nin (2001) dünya 

çapında farklı ülkelerde şubesi olan IBM bilgisayar firmasının çalışanları ile 

yaptığı anket sonuçlarından elde ettiği veriler farklı ülkelere ilişkin bir kültürel 

harita çıkartmasına aracılık etmiştir. Hofstede’nin (2001) kültürel boyut teorisi 

bu anlamda farklı kültürlerin sahip olduğu farklı bilgi, inanç, değer ve 

tutumların bireysel davranışlar şeklinde fikir ve düşüncelere yansıdığını 

göstermektedir. 

Hofstede’nin (2001) sözünü ettiği değer ve tutumların bireysel ya da 

toplu olarak davranış şekline ve yaklaşımlarına yansıması kültürel kimlikle 

bağdaştırılmaktadır. Bu nedenle kimliğin, kültürel ve sosyal bir olgu olduğunu 

ifade eden Proshansky vd. (2014) kültür-kimlik ilişkisine yaptığı vurgu önem 

taşımaktadır. Proshansky vd. (2014), kimliği "doğadaki herhangi bir canlı veya 

öğeyi diğer canlılardan veya nesnelerden ayıran görsel, işitsel ve diğer 

özellikler" olarak tanımlar. Diğer duyularla algılanmasını sağlayan, türünün tek 

örneği olma durumu olarak tanımlanmaktadır (Proshansky vd., 2014).  

Kültür, bir insan grubunu diğerinden ayıran değerler, gelenekler, 

inançlar, varsayımlar ve davranış kalıplarının toplamına atıfta bulunur. Çok 

katmanlı bir yapısı olmakla birlikte, homojen değildir. Kültür konusunda 

yapılan çalışmalarda, bu katmanlaşmanın özünde değerler, varsayımlar ve 

inançlar olduğu ve gözlem yoluyla ölçülemeyeceği belirtilmektedir. Değerlerin 

ortaya çıkartılması için ilgili bilim dallarınca yapılacak özel ölçüm araçlarının 

kullanılması gerektiği bilinmektedir. Sırasıyla içten dışa doğru ilerleyen 
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katmanda daha çok davranış biçimleri yer almaktadır ve gözlemin yanı sıra 

konu ile ilgili ölçüm araçları kullanılarak ancak topluluklar arasındaki kültürel 

değerler ölçülmektedir. En dış katmanda yani gözlemlenebilen katmanda ise 

sanatsal değerler, mutfak, folklor ve mimari eserler gibi dışardan 

gözlemlenebilen kültürel değerler yer almaktadır. Dolayısıyla, insanların 

birarada yaşam sürdüğü tarihi kent dokusunu meydana getiren geleneksel konut 

yapıları gibi mimari eserler ve eş zamanlı olarak gelişen folklor kültürü aynı 

görünür katmanlaşma içinde yer almaktadır. 

Dawkins'in 1976'da yayınlanan "Gen Bencildir" adlı kitabında ayrıntılı 

olarak anlattığı kültürel miras mekanizması, ilkel dönemlerde daha yavaş ve 

daha uzun bir süreçte gerçekleşmektedir (Dawkins, 2019).  Bunu takiben, 

savaşlar, ulaşım olanakları, hızlı nüfus artışı, ekonomik krizler gibi birçok 

sosyal dinamikle beraber kültürel kalıtım mekanizmasının çok daha hızlı bir 

şekilde değiştiği görülmektedir.  Dawkins ve Hofstede gibi kültürel kalıtım 

mekanizmalarının varlığını teorik çerçevede ortaya koyan çalışmaların 

ardından günümüz bilgisayar teknolojileri sayesinde dijital dünyaya taşınan 

kültürel çoğaltıcılar aracılığıyla benzer yapı tipolojileri mimaride daha sık 

görülmektedir. Sonuç olarak, araştırma kapsamında incelenen dönem dijital 

dönemden çok öncesini ele almaktadır. O nedenle, bu çalışmada geleneksel 

yerleşim alanları kültürel kalıtım mekanizmasının yavaş işlediği geleneksel 

konut dokusu ve geleneksel folklor dansları gözlemler yapılarak analiz 

edilmektedir. 

Kültürü ve kültürel yaşamı inceleyen bilim dalı Halkbilimi olarak da 

bilinen folklordur. Folklor (halkbilimi) toplumların kendine özgü kültürel 

yapılarının yanısıra yaşam biçimi, sosyoloji ve politika gibi konuları da içinde 

barındırmaktadır (Örnek, 2000). Bu çalışmanın amacı ise geleneksel yapılı 

çevre ve o çevrede yaşayan toplumun geleneksel danslarının arasındaki kültürel 

ilişkiyi biçimsel açıdan araştırmaktır. Çalışmada kültürü oluşturan toplumla 

çevre arasındaki ilişkinin aynı özellikten kaynaklı olarak toplumsal değerlere 

yansımasına yönelik bir değerlendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında 

ülkemizce folklor bilimi altında incelenen ama görünüşte birbirinden farklı 

konular teşkil eden geleneksel yapı tipolojisi ve yöresel dansların temelde aynı 

coğrafi özellik ve aynı toplumsal düşünce yapısına bağlılığı sorgulanmaktadır. 

Geleneksel Konut dokusunun tarihi yerleşim alanlarındaki biçimlenişi ile bu 

alanlarda yaygın olan folklor danslarının figürleri arasında kültürel bağlamda 
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bir benzerlik olduğu gözlenmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde yedi coğrafi 

bölgede yer alan ve halk mimarisinin geleneksel konut yapılarından oluşan 

yerleşim alanlarının dokusu, bu konut yapılarının birbirinden uzaklığı ve yapı 

tipolojisi ile folklorik dans figürleri arasında temsili bir benzerlik olduğu tespit 

edilmiştir. Örneğin, Karadeniz bölgesi sınırları içinde yer alan geleneksel 

yerleşim alanlarının oluşturduğu konut dokusu içinde yer alan geleneksel konut 

yapılarının birbirlerinden uzak mesafede konuşlandıkları bilinmektedir. Benzer 

şekilde aynı coğrafi bölgenin folklorik dans figürlerini oluşturan geleneksel 

halk oyunları koreografisi çerçevesinde bireyler birbirinden yaklaşık iki kol 

mesafesi uzaklıkla danslarını icra etmektedirler. Folklorik dans figürlerinin 

meydana getirdiği Karadeniz halk oyunlarının temel icraatında bireyler 

arasındaki mesafenin tıpkı konut yapılarında olduğu gibi gözetildiği 

anlaşılmaktadır.   

1. FOLKLOR (HALKBİLİMİ) KÜLTÜRÜ 

İngilizce folk (halk) ve lore (bilim) ya da bilgi sözcüklerinin birarada 

kullanımından türetilen folklor kavramı, İngiliz halk bilimci William J. Thomas 

tarafından 1846 yılında öne sürülmüştür (Örnek, 2000). 1878'de İngiltere'de 

kurulan "Folklor Topluluğu" (Folklore Society), folklorun bir bilim dalına 

dönüşmesine katkı sağlamıştır (Kalaycı, 2019). Türkçe’de benzer anlamda 

kullanılan “Halk Bilimi”, farklı kültürlere özgü toplumlarda farklı anlamları da 

içermektedir (Örnek, 2000). Örneğin, İngiltere’de halk sanatları ve endüstrisini 

inceleyen,  gelenekler bilimi olarak algılanmaktadır. Almanya'da siyaset 

biliminin ve sosyal politikanın birincil kaynağıdır. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde medeniyet tarihini analiz eden bir sosyal bilimler disiplini olarak 

kabul edilir. Fransa'da ise gelişmiş ülkelerdeki insanların entelektüel ve maddi 

kültürünün veya insan yaşamının incelenmesidir (Kalaycı, 2019). Ülkemizin 

önde gelen halk bilimcilerinden Sedat Veyis Örnek'e göre folklor, bir ülkenin 

veya belirli bir bölgenin insanlarının maddi ve manevi kültürlerini derleyen, 

tasnif eden, analiz eden, yorumlayan ve nihayetinde kendi yöntemlerini 

kullanarak bir senteze ulaşmayı hedefleyen ve kültürel ürünleri materyal olarak 

ele alan bir bilim dalıdır (Örnek, 2000). M. Şakir Ülkütaşır'a göre folklor, sözlü 

halk edebiyatı, halk müziği, halk gelenek ve inançları gibi münhasıran düşünsel 

ve manevi formları, diğer bir deyişle halkın manevi kültürünü inceleyen bir 

bilimdir (Kalaycı, 2019). Folklorun amacı, insanlar arasında kuşaklar boyunca 
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sürüp gelen kültürel birikimi araştırıp incelemek ve derlediği kültürel öğeleri 

aktarmak suretiyle ulusal kültürü kuvvetlendirmektir. Ulusların amacı ise, 

insanlar aracılığıyla çok eski çağlardan bu yana biriktirilen ve çeşitli biçimlerde 

bulunan anonim bilgilerin değerlendirilmesi vasıtasıyla kültürün gelişimine 

katkıda bulunmak şeklinde ifade edilmektedir (Ekmekçioğlu, vd., 2001).  

          Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü, folklor konusunda çalışan bir devlet kuruluşudur. Geçmişten 

günümüze değişimler gözlemlenerek kurulmuştur. 1927 yılından itibaren 

“Anadolu Halk Bilgisi Derneği” adı “Türk Halk Bilgisi Derneği” adı altında 

faaliyet gösteren ilk kuruluştur. 1966 yılında "Milli Folklor Enstitüsü" adıyla 

kurulmuştur. Amacı, çok sayıda folklor konu alanına odaklanarak, bu temalar 

üzerinde ülkenin çeşitli kesimlerinde yapılan araştırmaları birleştirerek, teşvik 

ederek ve onlara rehberlik ederek bir folklor arşivi, kütüphanesi ve müzesi 

oluşturmaktır. 1973 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurumun adı "Milli 

Folklor Dairesi Başkanlığı" olarak değiştirilerek, 1982 yılında kurulan Kültür 

ve Turizm Bakanlığı bünyesinde özerk bir daire olarak faaliyetine devam 

etmiştir. 1989 yılında "Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi Başkanlığı, 1991 

tarihinde de "Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü" 

(HAGEM) adını almıştır (Kalaycı, 2019). 

          Halk bilimin farklı tanımlarının, içeriğinin diğer bilimlerle kesişmesinin 

ve konuların bu açıdan sınırlarının çizilememesinin de getirdiği bir sonuç 

olarak halkbilimi içerisine giren konuların yeterli ve her toplum tarafından 

anlaşılabilir bir şemasını düzenlemek mümkün olmamaktadır. Bu durum her 

ülkeye göre değişkenlik göstermektedir. İngiltere’de, Londra kültür derneği 

kapsamında folklor, inançlar ve uyulması gereken kurallar, adetler, hikâye, 

şarkı ve atasözleri ile katkı konulu dört ana başlıkta yer almaktadır. Fransa’da, 

“Folklor de France" (Fransa Folkloru) başlıklı kitapta gök ve yer, deniz ve tatlı 

sular, hayvanlar ve bitkiler, halk ve tarih şeklinde dört ana konu başlığında 

sınıflandırılmaktadır. Halk bilimin içerdiği konu başlıkları ile bir kavram 

çerçevesi oluşturmanın ya da bu kavramların kesin sınırlarını çizmenin 

zorluğuna işaret eden Sedat Veyis Örnek’in derlediği folklor veya Halk bilimi 

konu alanları 25 ana başlık altında ele alınmaktadır (Örnek, 2000). Halk bilimi 

konu çerçevesinde sıralanan ana konu başlıkları hakkında yapılacak çalışmalar 

kapsamında alt konu başlıklarının da araştırma kapsamında ele alınması 

gerektiğini belirten Örnek’in, Folklor (Halk Bilimi) konu alanında yer alan 25 
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ana konu başlığı Tablo 1’de sıralanmıştır. Çalışma kapsamında bahsi geçen ana 

konu başlıklarından,  Yerleşim türleri, Konut ve Halk Mimarisi tipleri ve Halk 

Oyunları (Halk Dansları) göstergebilim yöntemiyle analiz edilmektedir.  

 

Tablo 1: Folklor (Halk Bilimi) konu alanında yer alan başlıklar (Örnek, 2000). 

• Köy, Kasaba ve Kent Yaşamı (Monografiler) 

• Yerleşim – Yerleşim Türleri 

• Barınak – Konut (Halk Mimarisi) 

• Aydınlanma, Isınma. 

• Taşıtlar, Taşıma Teknikleri. 

• Ekonomi Türleri. 

• Halk Ekonomisi. 

• Beslenme, Mutfak, Kiler. 

• Ölçme, Tartma, Hesaplama birimleri (Zaman ve Mesafe Kavramları). 

• Halk sanatları ve zanaatları. 

• Giyim-Kuşam-Süs. 

• Halk Bilgisi. 

• Halk inançları: Töreler, adetler, gelenekler, görenekler. 

• Geçiş dönemleri (doğum, evlenme, ölüm). 

• Bayramlar-Karşılamalar-Uğurlamalar. 

• Kalıp hareketler (Tavırlar, jestler, mimikler), kalıp sözler ve sesler. 

• Dernekler, kuruluşlar, dayanışma ve yardımlaşma. 

• Dinsel, büyüsel içerikli inançlar, işlemler. 

• Halk edebiyatı. 

• Halk Tiyatrosu (Geleneksel Tiyatro). 

• Halk Oyunları (Dansları). 

• Halk Müziği ve Müzik Araçları. 

• Çocuk oyunları ve oyuncaklar. 

• Halk eğlenceleri, sporlar. 

• Adlar. 
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Tablo 1’de yer alan konu başlıkları kültürel değerlere de atıfta 

bulunmaktadır. Ekmekçioğlu ve diğerleri tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 

Tabiat, Toplum ve İnsan folklorik bir yapının üç temel kaynağını 

oluşturmaktadır (Ekmekçioğlu, vd., 2001). Ayrıca, bu kaynaklar arasında bir 

ikilemin söz konusu olduğunun yanısıra bu kaynakların bir denge halinde 

olduğu da belirtilmektedir. Sonuç olarak bireyin dengesi, mutluluk ve 

mutsuzluğun eşit olduğu dönemler olarak kabul edilmektedir.  Toplumsal 

vicdanla orantılı olarak gelişebilecek dengeleme düzenlemeleri ise toplumsal 

(kolektif) duyguları üretecektir. Böylece, ortak duyguların toplumun ortak 

davranış ve faaliyetlerine karar vereceğine ve şekillendireceğine inanılmaktadır 

(Ekmekçioğlu, vd., 2001). 

         Çalışma kapsamında folklor, Sedat Veyis Örnek’in sınıflandırdığı konu 

başlıkları doğrultusunda iki konu üzerinden ele alınmaktadır. Bu konulardan 

biri Barınak-Konut (Halk Mimarisi) veya Yerleşim tarzı olarak geleneksel yapı 

tipolojisi diğeri ise geleneksel halk oyunlarıdır (Danslar). Birbirinden farklı 

alanlar olan bu iki konunun folklor çatısı altında biçimsel anlamda ortak ya da 

birbirini etkileyen yönlerinin olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. 

Ülkemiz sınırları içerisinde farklı coğrafi bölgelerin geleneksel konut dokusu 

ve yerleşim alan kullanım tercihleri ile belirtilen bölgelerin Halk Oyunları 

(Dansları) arasında biçimsel olarak benzerlik olduğu gözlenmektedir. Bu 

nedenle birbirinden bağımsız gibi görünen ve çok katmanlı bir yapısı olan 

insan-kültür ilişkisinin gözlemlenebilen katmanında yer alan bu iki kültürel 

değerin ilişkisi analiz edilmektedir. Ele alınan ve incelenen anahtar konu 

başlıklarında; yerleşim türleri, halk mimarisi ve halk oyunları da bu kapsamda 

yer almaktadır.     

2. HALK OYUNLARI  (HALK DANSLARI)  

          İnsanoğlu dansı, duygularını dışa aktarmanın bir yolu olarak 

kullanmaktadır. İnsanı hareket etmeye yönelten sevinç, üzüntü, öfke gibi 

duyguların etkisinde, vücutla ruhun duyarlı etkileşiminin farklı biçimlerde 

ifadesi olarak dans oluşmuştur. Ülkemiz kapsamında her coğrafi bölgenin ve 

her yörenin kendi içinde kültürel zenginliği ve karakteristik özellikleri vardır. 

Halk oyunları (dansları) da bu coğrafi bölgelerin karakteristik özellikleri 

çerçevesinde çeşitlilik göstermektedir. Çünkü halk bilimi çalışmaları 

çerçevesinde yer alan halk oyunları, toplum yaşamının her alanında sanat 
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türüyle renkli ve etkili bir kaynaşma vasıtası niteliğindedir (Ekmekçioğlu, vd., 

2001). Ayrıca birbirinden farklı yapılara sahip olması açısından da ilgi 

görmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

oluşturulan Türkiye Kültür Portalı kapsamında, Suavi Aydın tarafından 

yürütülen “Halk Bilimi, Gösteri Sanatları, Halk Oyunları” başlıklı araştırma 

projesi 2009 yılında tamamlanmıştır. Bu araştırma projesi çerçevesinde halk 

oyunları (dansları) “Ritmik, gösterişli ve zaman zaman dramatik unsurlar 

taşıyan, ilk çıkış kaynağı bilinmeyen ve bu nedenle anonimleşmiş toplu veya 

bireysel bir dans biçimidir” şeklinde tanımlanmaktadır (Aydın, 2009). Dans 

kavramı ise Türk Dil Kurumunca “Müzik temposuna uyularak yapılan ve 

estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks” şeklinde tanımlanmaktadır 

(URL 1). Hangi coğrafyadan olursa olsun her toplulukta veya her toplumda 

halk danslarına rastlandığı ve bu tür dansların zengin dramatik unsurlar taşıdığı 

belirtilmektedir (Aydın, 2009).  

Ekmekçioğlu ve diğerleri halk oyunlarını, insan yaşamının hareketlerle 

belirli bir ritim içerisinde ifade edilmesi olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, bu 

tanımlamada bahsi geçen ifade biçiminin bazen dinsel etkileşimlerin bir sonucu 

olduğu, bazen de günlük yaşamda geçen olayların etkisiyle sosyal bir yapı 

oluşturduğu ifade edilmektedir (Ekmekçioğlu, vd., 2001). Sonuç olarak halk 

oyunları, icra edildikleri kültürün niteliklerini bünyesinde barındıran ve benzer 

duygu, inanç ve eylemleri ifade eden kültürel bir kimliktir. İçerdiği melodi, 

ritim ve kardeşlik duygusundan dolayı toplumun fiziksel ve ruhsal gelişiminde 

önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir (URL 2).  

Benzer şekilde Shay (1999), “Ulusu temsil etmek” için halk 

oyunlarından faydalanma fikrinin oluştuğunu ve milli değerlerin tarihteki 

dönemlere ait kostüm, müzik ve danslarla temsil edilebileceği fikrinin halk 

tarafından benimsendiğini belirtmektedir.  Shay (2002), koreografik politika 

adlı çalışmasında bu durumun dans topluluklarının kendi ulus devletleri için 

sembolik ve kültürel sermaye olarak siyasi, etnik ve kültürel mesajları yayma 

yolları şeklinde açıklamaktadır.  

1932 yılında kurulan Halkevleri bünyesinde halk oyunları çalışmaları bu 

ortamda yürütülmüş ve Halkevlerinin resmi kutlama programları ile halk 

oyunları icra etme geleneği yeni bir şekil almıştır. Yerel danslar, Halk 

Merkezleri 1951'de kapatıldıktan sonra bile "Zengin Milli Kültür"ün bir 

parçasıydı (Öztürkmen, 1998). 1975 yılında devlet tarafından ilk profesyonel 
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halk dansları topluluğu olarak kurulan Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun 

tarihsel olarak icra ettiği oyunlarla homojen bir ülkeyi yansıtma hedefini 

sürdürdüğü bildirilmektedir (Kurt, 2013).  

Çok çeşitli karakterlere sahip halk oyunları coğrafi bölgelere göre farklı 

ritim, ezgi, figür, kıyafet ve mizansen içermektedir. Bali (2017) halk oyunları 

üzerine yaptığı araştırmasında halk oyunlarımızın en önemli özelliklerini şöyle 

sıralamaktadır. Yapmacıklıktan uzak, doğal ve içten geldiği şekilde oynanması, 

bazı oyunlardaki sertlik ve kıvraklığın aslında hızlı ve dinamiklik ifade etmesi, 

oyunların hareketi ritim ve ezgi bütünlüğünde canlı ve heyecan verici olması, 

oyuna hislerin katılması, toplu oynanan oyunların genelde vokal ya da 

enstrümental olması şeklinde özelliklerin yer aldığını ifade etmektedir (Bali, 

2017). Ülkemizde sergilenmekte olan geleneksel Halk Oyunları bölge itibariyle 

Tablo 2’de derlenmiştir. 

 

Tablo 2:  Coğrafi bölgelere göre sınıflandırılan geleneksel Halk Oyunları (URL 2). 

Hora Bölgesi Trakya, Karadeniz ve Güney Marmara 

Zeybek Bölgesi 

Asıl Zeybek Bölgesi: Ege, Güney Marmara, İç batı 

Anadolu. 

Teke Zeybek Bölgesi: Batı Akdeniz, Göller Yöresi. 

Kaşıklı Zeybek Bölgesi: Güney Marmara, Batı 

Karadeniz, İç batı Anadolu ve çevresi. 

Kaşık Oyunları Bölgesi 
Konya, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz 

çevresi. 

Horon Bölgesi Doğu Karadeniz. 

Halay Bölgesi 

 

Bozkır Halayları: Orta Karadeniz ve İç doğu Anadolu 

Doğu Halayları: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri 

Çukurova Halayları: Çukurova çevresi. 

Bar Bölgesi Kafkas Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu ve İç Artvin 

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi kapsamında halk oyunları genel adları ile yedi farklı 

bölgede haritalanmıştır (MEGEP, 2007). ( Şekil 1) 

 

https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Hora.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Zeybek_(oyun).html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Zeybek.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Teke.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Ka%C5%9F%C4%B1k_Oyunlar%C4%B1.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Ka%C5%9F%C4%B1k_Oyunlar%C4%B1.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Horon.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Halay.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Bar.html
https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Kafkas.html


 
Y. Mimar Mukaddes ÇIRAK YILMAZ, Doç. Dr. İlknur AKINER | 14 

 

 
 

Şekil 1: Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEP Halk Oyunları Haritası (MEGEP, 2007) 

 

Bu durum Özhan Öztürk’ün Folklor ve Mitoloji Sözlüğü eserinde iller 

bazında haritalanarak 10 farklı çeşitte halk oyunu olarak da gösterilmektedir 

(URL 2).  (Şekil 2)     

 

 

 

Şekil 2: Halk Oyunları Haritası (URL 2) 
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2.1. Hora 

Trakya yöresinde oynanan halk oyunlarından Hora, özellikle Edirne, 

Tekirdağ ve Kırklareli çevresinde oynanan halk oyunlarının başında 

gelmektedir. Bağlı dizi oluşturmak suretiyle n az beş oyuncu ile oynanan bir 

halk oyunudur. Yiğitlik kavramına dayalı bir görüşü olduğu savunulan Hora 

halk oyunu icra edilirken kullanılan melodinin genelde bir güç kavramını ortaya 

çıkardığı da iddia edilmektedir. Sık tekrarlanan ritimde yere ayak vurma 

figürleri, oyunlarda en ayırt edici özelliktir (Ekmekçioğlu, vd., 2001).  (Şekil 3 

ve 4) 

 

 
 

Şekil 3: Sıralı Hora dizisi (URL 3)  

 

 

 

Şekil 4: Ayak hareketlerinin en belirgin olduğu oyunlardan Hora (URL 3)  
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         Kişilerin karşılıklı durarak oynadıkları “Karşılama Oyunu” Marmara 

bölgesinde Özellikle Trakya’da oynanan bir oyundur. Kadın ve erkek 

oyuncuların ayrı ayrı ya da karşılıklı mendil sallayarak (kimi yörelerde mendil 

olmaz) ve birbirlerine tutunmaksızın oynadıkları bir halk oyunu türüdür. 

Oyunlar genellikle ağır tempoda başlayıp, kendi ekseni etrafında dönme, diz 

çökme ve el çırpma figürleri ile hareketlenerek devam etmektedir. Kadınlar ve 

erkekler karşılıklı dizilerek, parmak veya el tutuşarak omuz omuza 

oynamaktadırlar. Kapalı alanda oynanan oyunlara def, saz, darbuka, zilli maşa 

gibi enstrümanlar eşlik ederken, açık alanda oynanan oyunlara davul ve zurna 

eşlik etmektedir (URL 4). ( Şekil 5 ve 6) 

 

 
Şekil 5: Karşılama (URL 5) 

 

 

 

Şekil 6. Karşılama (URL 6) 
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2.2. Zeybek 

Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Denizli, Afyon, 

Uşak, Kütahya, Bursa, Çanakkale, Bilecik, Bolu, İzmit, Eskişehir, Adapazarı 

illerinde ve Kırıkkale, Kastamonu Zonguldak illerinin bazı ilçelerinde Zeybek 

oyunları oynanmaktadır. Bireysel olarak oynandığı gibi bireylerin bir daire 

merkezine yönelerek oluşturduğu koreografide icra edilebilmektedir. 

Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Usta Öğreticisi Hüseyin 

Armutoğlu  zeybek oyunlarının ağır, kıvrak ve kaşıkla oynanan olmak üzere üç 

türünden söz etmektedir. Ağır zeybek, yavaş ritimde ayak ve kol figürlerinin 

ön plana çıktığı halk oyunları türüne verilen genel bir tanımlamadır. Türkiye'de 

daha çok kıyı ege boyunca rastlanan ağır zeybek, bir ya da birkaç oyuncunun 

çember oluştururarak dizilmesiyle oynanmaktadır.  

Zeybek oyunları, Aydın Yöresi, Muğla Yöresi, İzmir  Yöresi, Manisa 

Yöresi, Denizli Yöresi, Balıkesir Yöresi, Çanakkale Yöresi gibi bulunduğu 

bölgenin adıyla anılmaktadır. Kıvrak Zeybek (Teke Zeybeği) Antalya, Isparta, 

Burdur, Muğla ve Denizli'nin güney kısımlarında oynanan zeybeklerdir ve 

kıvrak ezgileri vardır. Bunların yanı sıra kaşıkla oynanan zeybekler de vardır.   

Kütahya, Uşak ve Afyon’da genelde kaşıklı zeybek oyunları 

görülmektedir. Balıkesir'in doğu kısımları ile Bursa, Eskişehir, Bilecik, Ankara 

taraflarından Sinop'a kadar uzanan Batı Karadeniz bölümünü de içine alan 

oyunlar da kaşıklı zeybek kategorisine girmektedir (URL 7).  

Zeybekler grup halinde oynandığında katılımcıların el ele tutuşmadığı 

serbest oyunlardır. Toplu danslarda, kadın halk oyunlarının kıvraklığı 

erkeklerde yerini ağırbaşlılığa bırakmaktadır. Bu tarz oyunlarda adımlar hafif 

çapraz yönlere doğru atılıp, topuk (taban) burun şeklinde yere basılır. Omuz 

seviyesine kaldırılan kollar müziğin ritmiyle beraber ağır bir tempoda yanlara 

doğru indirilmektedir (Ekmekçioğlu, vd., 2001).  

Zeybek oyunu, yiğitlik, cesaret, çeviklik, mertlik, atılganlık ve sağlam 

karakter ilkelerine dayanmaktadır. Oyunlarda, akılcılık, soğukkanlılık ve 

kararlılık söz konusudur. Aydın kültür portalında zeybek oyunu şu şekilde tarif 

edilmektedir: “Oyuncu kuş hafifliğiyle yerinden kalkarak, oyun alanına çıkar. 

Ellerini toprağa sürer. Bu hareketin iki amacı vardır; birincisi parmakların iyi 

şaklanmasını sağlamak, ikincisi ise topraktan bereket ve kuvvet alınmasıdır. 

Oyuncu ardından oyun alanında bir daire çizer. Bunun anlamı ise Aydın-

Merkez-Yılmazköy'lü Uzun İbrahim Efe’den öğrendiğimize göre ‘sınırlarını 

http://www.ansiklopedika.org/index.php?title=U%C5%9Fak&action=edit&redlink=1
http://www.ansiklopedika.org/Bursa
http://www.ansiklopedika.org/Eski%C5%9Fehir
http://www.ansiklopedika.org/Bilecik


 
Y. Mimar Mukaddes ÇIRAK YILMAZ, Doç. Dr. İlknur AKINER | 18 

 
çizdiğim bu topraklar, bu yer, bu yurt benimdir, sakın ola düşman bu yerlere 

göz dikmesin, bu topraklarda benden başkası barınamaz’ şeklindedir” (URL 

8). (Şekil 7) 

 

 

 Şekil 7:  Tekeler Köyü Zeybeği (URL 9)  

 

 

2.2.1. Ağır Zeybek 

         Kıyı ege bölgesinin (Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir, 

Çanakkale) geleneksel oyunlarındandır. Başlangıç bölümünde, oyuna 

"Gezinme havası" adı verilen zeybek ezgisi eşlik ederken, Türk Halk 

Müziği'nde Ayak adı verilen serbest giriş bölümünün ardından ana ezgi 

çalınmaktadır (URL 7) ( Şekil 8 ve 9) 
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Şekil 8: Ağır Zeybek (URL 10)  

 

 

Şekil 9: Ağır Zeybek (URL 11)  

2.2.2. Teke Zeybeği (Kıvrak zeybek) 

         Mersin, Isparta, Burdur, Antalya gibi Anadolu'nun güney kesimlerinde 

oynanan teke oyunlarına "Teke Havası" adı verilen müzik türü eşlik etmektedir. 

Teke oyunlarında genellikle “Tingildeme bölümü, tek ayaküstünde sekme ve 

bir ayaküstünde oynar gibi tüğmek (koşmak)” adı altında üç ana bölüm yer 

almaktadır (Ekmekçioğlu, vd., 2001). (Şekil 10)  
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Şekil 10: Teke Zeybeği (URL 12) 

 

2.2.3. Kaşıklı Zeybek 

          Zeybek oyununun kaşıkla oynanan bir türü olan kaşıklı zeybek, Kütahya, 

Uşak, afyon, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Zonguldak, Ankara, 

Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop illerini içine alan bölgede 

oynanmaktadır. Kaşık kullanılarak oynanmaktadır fakat oynanış tarzı itibariyle 

kaşık oyunlarından ayrı değerlendirilmektedir. (Şekil 11) 

    
 Şekil 11: Kaşıklı Zeybek (URL 12)  
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2.3. Kaşık Oyunları 

Kaşık oyunlarında oyuncular bireysel olarak figürlerini 

sergilemektedirler. Oyunun doğal koreografik yapısında bireyler senkronize bir 

şekilde el ve ayak hareketlerinden oluşan figürleri karşılıklı olarak 

sergilemektedirler. Oyuncular ellerinde ritim-saz görevini de üstlenen yöresel 

kaşıklarla daire oluşturarak ya da karşılıklı dizilerek folklorik figürlerini 

sergilemektedir. Oyun sırasında kullanılan kaşıklar figürlere zenginlik katan 

aksesuar özelliği taşımaktadır ve bölgelere göre farklı karakteristik özellikler 

içermektedir. İki elin baş-işaret-orta parmak aralarına alınan tahta kaşıklar 

müziğe uygun bir ritimle birbirine vurularak tempoya ayak uydurmaktadır. 

Örneğin, Konya'da kaşıkların birbirine vuruşu daha sık olup, Kütahya ve 

Bolu'da karşılaştığımız oyunlar daha aralıklı ve belli vurgu yerlerine denk 

getirilecek tarzda olmaktadır. Kaşıklar ağaçtan yapılma ve tercihen geleneksel 

olarak "şimşir ağacından'' üretilmektedir. Oyunlarda kadın ve erkekler aynı 

oyunu ayrı ayrı oynamaktadırlar (Ekmekçioğlu, vd., 2001). ( Şekil 12 ve 13) 

 

 
 

Şekil 12: Kaşık Oyunları (URL 12) 
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Şekil 13: Kaşık Oyunları (URL 12) 

 

2.4. Horon 

Karadeniz Bölgesinde oynanan horon, kemençe veya davul eşliğinde icra 

edilebilmektedir. Oyuncuların dizilerek bir düzen içerisinde birbirlerine el ele 

tutunarak oynadığı türde bir halk oyunudur (MEGEP, 2007). Bu bölgedeki halk 

oyunlarının zaman içerisinde oluşumu Türklerin Doğu Karadeniz bölgesine 

yerleştiklerinde kendilerine yabancı olmayan, alışıldık bir doğal ortamla 

karşılaşmalarından kaynaklı olduğu ifade edilmektedir. Kültür portalında horon 

halk oyunu coğrafi özellikler dikkate alınarak şu şekilde açıklanmaktadır. 

“Yöre çok engebeli, sarp, dik ve dağlıktır. Öte yandan bölgeyi kuzey yönünde 

baştanbaşa kuşatan, sürekli dalgalı ve hırçın bir deniz vardır. Bu acımasız 

özellikleri içeren bir doğa üzerinde mücadele veren insanların tipik, yöreye 

özgü özellikleri danslara da yansımaktadır”(URL 13). 

Karadeniz'in engebeli topoğrafik doğasına ek olarak, denizin ve havanın 

kararsızlığı da geleneksel horon danslarında tasvir edilmektedir. “Evinden 

tarlasına, gidip yük taşıyan insanların oturup dinlenmeleri, oyundaki çöküp 

kalkma figürü gibidir. Öte yandan, Karadeniz'in önce hafif sonra haşin, sert 

dalgalarının görünüşü ve bu büyük dalgaların kıyıdaki yankıları, bu dalgalar 

üzerinde denize batıp çıkan kayıklar, ağlara takılan balıkların çırpınışı 

horonun figürlerinde görülmektedir. Denizin hırçın dalgalarındaki oynaklık, 

havasındaki kararsızlık halkın kültürel yapısına da yansımıştır. Bunun için 

çabuk kızar, çabuk dost olurlar. Cesur ve atılgandırlar. Çabuk sezer, çabuk 
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karar verirler. Bu durum halk oyunlarında da göze çarpmaktadır. Oyuncular 

coşkun bir tempoda, deniz dalgası gibi köpürür, rüzgâr gibi eser, yaprak gibi 

sallanır, sıçrar ve naralar atar. Oyuncuların birlikte yaptıkları omuz 

sallamalar, öne eğilmeler, çömelme ve kalkmalar, ileri-geri gidip gelmeler, 

sağa-sola açılıp kapanmalar, kolların aşağı-yukarı-ileri hareketleri ayak 

sallamalar, diz kırmalar ve çömelmeler büyük bir coşku, titizlik, ciddiyet, 

samimiyet ve mutlak bir disiplinle icra edilmektedir” (URL 13). ( Şekil 14, 15, 

16 ve 17) 

 

 
Şekil 14: Horon (URL 14) 

 

 

Şekil 15: Horon (URL 14) 
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Şekil 16. Horon (URL 15) 

 

 

Şekil 17. Horon (URL 15) 

 

 

2.5. Bar 

Bar, oyuncuların el ele tutuşarak düz sıralı ya da yarım ay biçiminde 

dizilerek sahneledikleri bir grup oyunudur. Erzurum, Kars, Ağrı, Artvin, 

Gümüşhane, Bayburt, Erzincan illeri başta olmak üzere daha çok Doğu ve 

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde sergilenen halk oyunu türüdür (MEGEP, 

2007). (Şekil 18, 19 ve 20) 
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Şekil 18: Bar (URL 16)  

 

 

Şekil 19: Bar (URL 17)  
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Şekil 20: Bar (URL 18)  

         

Kafkas Halk Dansları erkeğin çevikliği kadının ise narinliğini ifade eder 

şekilde birlikte oynanan oyunlardandır. Kadınlarla oynanırken ona olan saygı, 

gösterilen ciddiyet, gururlu ve dengeli hareketler belirgin şekilde ifade 

edilmektedir. Erkekler arasında oynanan oyunlarda ise çevik, sert, savaşçı 

kişiliği ve cesareti ifade eder şekilde hareketler yer almaktadır (URL 12). (Şekil 

21 ve 22) 

 

 
Şekil 21:  Kafkas (URL 12) 
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Şekil 22:  Kafkas (URL 12) 

 

2.6. Halay 

Halay, Doğu, Güney Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde 

oynanmaktadır. Saz ekibi eşliğinde, el, bel, omuz veya parmaklarla tutuşarak 

grup olarak oynanmaktadır. Genellikle hızlı tempodaki kısımlarda omuzlardan 

tutularak destek alınmaktadır. Halay başının komutuyla yönetilen halk 

oyununda mendil vazgeçilmez bir oyun aracıdır. Bozkır halayı, Çukurova 

Halayı ve Doğu halayı olarak üç grupta toplanmaktadır (MEGEP, 2007). (Şekil 

23-28)  

 

 
Şekil 23:  Bozkır Halayı (URL 14) 
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Şekil 24: Bozkır Halayı (URL 12) 

 

 

 

 
Şekil 25: Çukurova Halayı (URL 19)      
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Şekil 26:  Çukurova Halayı (URL 19)  

 

 

 
Şekil 27:  Doğu Halayı (URL 12)       

                             

 

 
Şekil 28:  Doğu Halayı (URL 12)  
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3. YAPI TİPOLOJİSİ 

Arkeoloji, antropoloji, psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimler başta 

olmak üzere doğa bilimleri ve birçok alanda kullanılan “Tipoloji” kavramı, 

Britannica (1994) tarafından ortak özellikler taşıyan birimlerin oluşturduğu 

topluluklar olarak tanımlanmaktadır. Mimaride karakteristik özellikler 

sergileyen yapıların sınıflandırılması anlamında kullanılmaktadır. Mimarlık 

konu alanında, tipolojik yaklaşımların taşıdıkları ortak niteliklere göre 

sınıflandırılabileceğini ifade eden Waisman’a (1972) göre, mimari ürünün yani 

yapının veya binanın bulunduğu çevre ile kurduğu fiziksel ve kültürel ilişkiler 

sonucu oluşan tipoloji, yapı veya çevre tipolojisidir (Yücel, 1976). Diğer bir 

sınıflandırma ise mimarlığın tarihi boyunca görsel ve estetik bir sanat olgusu 

olarak yorumlanması sonucu oluşan biçimsel tipolojidir. Bu doğrultuda tipoloji, 

ele alınan konunun kavramsal yapısının anlaşılabilir ve tanımlanabilir bir hale 

kavuşturulması amacıyla şematikleştirme ve soyutlama gibi eylemleri içeren 

türde bir çalışmadır. Dolayısıyla, yedi farklı bölgede tarih boyunca zamanla o 

bölgenin halkı tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen mimari ürünlerin 

diğer bir deyişle geleneksel konut yapılarının tipolojik olarak sınıflandırılması, 

bölgelere göre indirgenmesi yoluyla araştırma kapsamında analiz edilmektedir. 

Yapının bulunduğu çevre, iklimsel özellikler, çevre koşullarının belirlediği yapı 

malzemeleri, yapı üretim süreci sonunda ortaya çıkan mimari yapıyı 

şekillendirmektedir. Yapının bulunduğu yerleşim alanında yaşayan halkın 

kültürel yapısını tarih boyunca biçimlendiren etmenler de bu süreç içinde yer 

almaktadır ve zaman içerisinde daha belirgin, değişime dirençli bir hale 

dönüşmektedir. 

Doğa, insanın bu kültürel yapıya uygun ve uyumlu bir şekilde tasarlayıp 

inşaa ettiği yaşam alanları için sonsuz bir kaynak gibidir. Eski çağlardan bu 

yana süregelen, her dönemde ve her coğrafi bölgede farklı karakteristik 

özellikler sergileyen insanoğlunun barınma alanlarının, yaşam alanlarının 

inşaası günümüz koşullarında da devam etmektedir. Dolayısıyla bulunduğu 

yere özgü karakteristik özellikler taşıyan tüm yapılar önemli kültürel bilgi 

kaynağı niteliğindedirler. Tasarım da bu anlamda kültüre özgüdür (Rapaport, 

2004) çünkü toplumsal değerleri barındıran tasarımların da bu ölçüde 

aidiyetliği söz konusudur. Rapaport (2004)  kültürün tasarımdaki rolünü 

açıklarken çevre davranış etütleri (environment-behavior studies) olarak ifade 

ettiği alanda insan ve çevre arasındaki karşılıklı iletişim ve etkileşimde özellikle 
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çevrenin insan üzerindeki etkisini doğrudan tasarımla ilişkili kılmaktadır 

(Rapaport, 2004). Bu durum tasarım üzerinden kültürel okumanın 

sağlanabilirliğini destekler niteliktedir. Mimarlık, biçimlerle oluşturulan ve bu 

anlamda kavram ve sembolleri kullanan bir iletişim aracıdır. Mimariyi çoğu 

zaman değerli kılan biçimsel ifadesinin taşıdığı anlam olmaktadır. Mimarinin 

simgesel varlığına dikkat çeken Vitrivius (1990) bu bağlamda mimarlıkta iki 

noktadan söz etmektedir. Biri, kendisine anlam verilen, diğeri ise ona anlam 

veren şeklinde mimarinin simgesel varlığına değinmektedir. Nitekim tarih 

boyunca geçmişten günümüze ulaşan mimari yapı ürünleri kısmen ya da çok 

yıpranmış olsa bile kültüre dayalı olduğu ölçüde toplumun değerlerini 

yansıtmaktadır. Bu değerleri yansıtan mimari ise yerel mimari şeklinde 

nitelendirilmektedir. Başka bir deyişle yerel mimari, folklor (halkbilimi) konu 

alanı içinde yer alan bir kavram olarak toplumun fikirlerini, görüşlerini, 

geleneklerini, inanç sistemlerini, aile ve komşuluk ilişkilerini anlamamıza, 

açıklamamıza fayda sağlamaktadır. Yerel mimariyi etkileyen faktörlerden 

ekonomik ve sosyal yapıda bir değişiklik olmadıkça, yerel mimari yıllarca 

değişmeden kalabilmektedir. Belirli bir proje altında yaratılmayan, 

insanoğlunun kendi emeğiyle ortaya çıkan ve günümüze dek ulaşan yerel 

mimari ürünler Anadolu'nun yedi bölgesinde kendine özgü, tanımlanabilir 

karakteristik özelliklere sahiptir. Geleneksel konut yapıları olarak 

gruplandırılan bu mimari ürünler bölgesel özelliklerine göre farklı yapı 

tipolojileri olarak ele alınmaktadır. 

 

3.1. Marmara Bölgesi Evleri 

Marmara bölgesi evlerinin özelliğini yansıtabilen şehirlerin başında 

Osmanlı Devletinin başkenti olan İstanbul, Bursa ve Edirne gelmektedir. Bu 

kentlerin içinde Bursa gelişim sürecindeki en belirgin kent konumundadır. Batı 

Trakya ve Balkanlarda ise Edirne ilidir. Başkent olmanın sağladığı olanaklarla, 

boğazı çevreleyen saraylardan kasırlara, yalılardan köşklere, tarihi yarımada 

özellikle Beyoğlu çevresini tasvir eden bitişik ve ayrık nizam konut yapılarının 

yer aldığı İstanbul Türk evinin gelişimini doğrudan etkileyen önemli ve özel bir 

kent konumunda yer almaktadır (Sözen ve Eruzun, 1992). Ahşap, kiremit çatılı, 

taş ve tuğlalı evler yaygındır. (Şekil 29-32) 
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Şekil 29: İstanbul (Sözen ve Eruzun, 1996)    

 

 

 

  
 

Şekil 30: Bursa (Sözen ve Eruzun, 1996)  
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Şekil 31: Bursa (Sözen ve Eruzun, 1996)  

                                                                             

 
Şekil 32: Edirne (Sözen ve Eruzun, 1996)  

 

3.2. Ege Bölgesi Evleri 

Ege Evleri, taş duvarlı, beyaz boyalı ve ahşabın çokça kullanıldığı 

yapılardır. Çatısı kiremit örtülü, kargir ve ahşap çatkılı evlerde genelde sofa 

bulunmaktadır. Taşıyıcı duvarlar ve zemin katlarda kırma moloz taşlar 

kullanılan yapıların çatı örtüsü alaturka kiremit, bacalar ise kendine özgü 

kiremitle şapka biçiminde kapatılmıştır. Tarihi evlerin çoğu 18.yy evleri olup 

evlerin çoğu barok veya ampir tarzındadır. Ahşap direklerin üstleri geniş 

göğüslemelerle üst atkıya kenetlenir ve sofaların revakları da tercihen kemer 

şeklinde bağlanır. Göğüslemeleri örtmek için kemer şeklinde kesilmiş bağdadi 

yüzeyler kullanılır. Geniş saçakların yanı sıra bağdadi üzerine sıvalı örnekler 

de ahşap kaplıdır (Demir, 2008). (Şekil 33 - 38) 
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Şekil 33: İzmir (URL 20)  

 

 

Şekil 34: Muğla (URL 20)  
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Şekil 35: Kütahya (Ürer, 2013)  

 

 

Şekil 36: İzmir (URL 21)  

 

 

Şekil 37: Muğla (URL 22)  
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Şekil 38: İzmir (URL 22)  

 

3.3. Akdeniz Bölgesi Evleri 

Antalya başta olmak üzere Adana ve çevresini de içine alan Akdeniz 

Bölgesinin sahil kesimindeki evler genellikle ahşap çatkılı, iç kısımlarda dağlık 

bölgelerde ise masif yığma taş yapılardan oluşmaktadır. Her iki plan tipinde de 

dış sofa yer almaktadır. Sahil kesimindeki evler teras şeklinde taş kaideler 

üstüne oturtulmuş ahşap iskelet üzeri bağdadi ve sıva şeklindedir. Bu evlerin 

en karakteristik özelliği büyük çatılardaki saçaktır. Saçak bir çatı sathının 

devamı şeklinde değil daha çok pencereleri bol olan cephelerde bulunmaktadır 

(Oğurlu, 2016). (Şekil 39 – 49)  

 

 

Şekil 39: Antalya (Sözen ve Eruzun, 1996)  
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Şekil 40: Isparta (URL 23)  Şekil 41: Isparta (Tuncer vd., 2017)  

 

  
Şekil 42: Isparta (URL 24) 

 

 

 

 
Şekil 43: Mersin (URL 25) 
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Şekil 44: Isparta (URL 24) 

 

 

Şekil 45: Mersin (URL 26) 
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Şekil 46: Mersin (URL 26) 

 

 

 

 
 

Şekil 47: Adana (URL 27) 
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       Şekil 48: Adana (URL 28)    

                                                   

 

Şekil 49: Hatay (URL 29)  

 

3.4. Karadeniz Bölgesi Evleri 

Orman alanlarının yaygın olduğu bir bölge olduğundan dolayı geleneksel 

konut yapılarının üretiminde kullanılan malzeme genelde ahşaptır. Çoğu konut 

yapısında ahşap kalaslar çivi kullanılmadan birbirine geçirilerek yapılmıştır. 

Evler genellikle yamaçlara inşa edilir ve coğrafi yapı nedeniyle topografik 

özelliklerin etkili olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi'ne dağılır. Müstakil evler 

sıklıkla aile içi birkaç evlik kümeler halinde veya 1-2 kilometre arayla 

bulunmaktadır. Topoğrafyadaki doğal eğimden dolayı yamaçlara ve tepelere 
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yayılan, orman ve yeşille bütünleşen tekil konutlardan oluşan yerleşim alanları, 

güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ulaşım dar ve 

dolambaçlı yollardan yürüyerek sağlandığından evlere ulaşmak oldukça zordur 

(URL 30). (Şekil 50 - 58) 

 

 

 

Şekil 50: Rize (URL 31)  
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Şekil 51: Amasya (Sözen ve Eruzun, 1996)  
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Şekil 52: Safranbolu (Sözen ve Eruzun, 1996)  

 

Şekil 53: Trabzon (Sözen ve Eruzun, 1996) 
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Şekil 54: Trabzon (URL 32) 

 

Şekil 55: Trabzon (URL 32) 

 

 

Şekil 56: Rize (URL 33) 
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Şekil 57: Rize (URL 34) 

 

Şekil 58: Rize (URL 35) 

 

3.5. İç Anadolu Bölgesi Evleri 

Genel olarak taş, ahşap, kerpiç, tuğla malzemelerin kullanıldığı 

yapılardır. Ormanlık yerleşim yerlerinde ahşap karkaslı, karasal iklimin güçlü 

olduğu kuru ve düz bölgelerde ise taş, kerpiç ve tuğladan inşa edilmiş yapılar 

bulunmaktadır. Taş malzeme, duvar, döşeme ve merdiven gibi yapı 

elemanlarında kullanılmıştır. Tuğla ve kerpiç gibi malzemelerin ise daha çok 

yığma duvar yapılarında kullanıldığı görülmektedir (Önal ve Çellek, 2016). 

Yığma kerpiç ve tuğla duvarlı, toprak damlı olan evlerin ömrü yapı 

malzemesinin dayanıksızlığı yüzünden nispeten daha kısadır (Oğurlu, 2016). 

(Şekil 59 - 63) 
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Şekil 59: Sivas (Kuban, 1995) 

 

  

Şekil 60: Konya (Sözen ve Eruzun, 1996) 

                                                                                 

  

Şekil 61: Nevşehir (Sözen ve Eruzun, 1996)   
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Şekil 62: 1800lü yıllarda Konya (Ulusoy ve Ulusoy, 2015) 

 

    

 

Şekil 63: Ankara (URL 36)  
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3.6. Doğu Anadolu Bölgesi Evleri 

Doğu Anadolu Bölgesi'nin geleneksel konut yapılarında en yaygın yapı 

malzemesi taştır. Avlular havanın soğuk olması nedeniyle kapalı ve geçiş alanı 

olarak kullanılmaktadır. Sofa olarak da kullanılabilen tandırevi, bir tür 

geleneksel mutfak alanıdır. Sofasız, iç avlulu, tandırevli mimarisi olan evler de 

mevcuttur (Oğurlu, 2016). İki katlı olarak düzenlenmiş evlerin genelinde 

birinci katlar taş, ikinci katlar tuğla gibi daha hafif malzemeden inşa edilmiştir 

(Gündoğdu, 1996). Ayrıca sınır illerinde baltık mimarisi örneklerine de 

rastlanmaktadır. (Şekil 64 - 73) 

 

 

Şekil 64: Erzurum (Gündoğdu, 1996) 

 

Şekil 65: Erzurum (URL 37) 
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Şekil 66: Erzurum (URL 38) 

 

Şekil 67: Erzurum (URL 39) 

 

Şekil 68: Kars (URL 40) 
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Şekil 69: Kars (URL 38) 

 

Şekil 70: Kars (URL 40) 

 

Şekil 71: Kars (URL 41) 
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Şekil 72: Kars (URL 41)            

 



 
Y. Mimar Mukaddes ÇIRAK YILMAZ, Doç. Dr. İlknur AKINER | 52 

 
 

 

Şekil 73: Malatya (Durgun, 2006)  

 

 

3.7.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Evleri 

Urfa, Diyarbakır, Mardin ve Antakya’yı içine alan Güneydoğu Anadolu 

geleneksel konut yapılarında kullanılan yapı malzemesi taştır. Bu bölgedeki 

geleneksel mimari yapılarda iklimin etkisi büyük ölçüde hissedilmektedir. 

Evler genellikle sofasız avlu etrafına dizilmiş düz, teras çatılı odalardan 

oluşmaktadır (URL 42). (Şekil 74 - 77) 
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Şekil 74: Mardin (URL 43) 

 

 

 
Şekil 75: Mardin (Sözen ve Eruzun, 1996)  
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Şekil 76: Diyarbakır (URL 44) 
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Şekil 77: Diyarbakır, Urfa (Sözen ve Eruzun, 1996)  
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4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma yöntemi, birbirinden farklı iki konu alanında yer alan 

geleneksel folklor dansları ve geleneksel konut yerleşim dokusunun biçimsel 

ve göstergebilimsel yöntemle okunmasına ve karşılaştırılmasına 

dayanmaktadır. Göstergeleri inceleyen bilim dalı olarak tanımlanan 

göstergebilim, dilimize dilbilim sözcüğünden aktarılmıştır. Göstergebilim, beş 

duyu tarafından kavranabilen tüm kodlamaları içerdiğinden, bireyler arasında 

anlaşma sağlayan işaretler sisteminin bütününü kapsamaktadır. Gösteren, 

gösterilen ve gösterge kavramları göstergebilime dayalı araştırmalarda 

göstergebilimin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini açıklamak için 

kullanılmaktadır (Aksoy, 2016). (Şekil 76).  

Canlı ve cansız tüm varlıklarla iletişim kurmayıa çalışan göstergebilim, 

onları bir araya getiren, nasıl iletişim ve etkileşim kurduklarını açıklayan bir 

bilimdir. Görünenin ardındaki anlamları çözmeye çalışan göstergebilim, 

imgelerin dışa aktardığı kodlar ile içinde kalanlar arasındaki boşluğu kapatarak 

onların ifade ettiği ikincil anlamlarıyla bakmamızı sağlamaktadır. Gösterge, 

kendisinden başka bir şeyi simgeleyen ve temsil ettiği şeyin yerine 

kullanılabilecek herhangi bir imge, nesne, durum olarak tanımlanmaktadır 

(Aksoy, 2016). 

 

 

Şekil 78: Gösterge tanımı (Aksoy, 2016) 

Aksoy'a (2016) göre göstergeler, gösterilen ve gösteren olmak üzere iki 

düzlemi koordine ederek bir ilişki kurar ve bu bağlantılar üç şekilde yapılabilir 

(Aksoy, 2016). i) Gösteren düzleminin, kendi içinde bir gösterilen ve bir 

gösterenden oluşan başka bir gösterge ile kurgulanması, yan anlam ve düz 
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anlamın oluşmasıyla sonuçlanır. Gündelik yaşamda buna metafor diyoruz. Bu, 

örneğin, "aslan" terimi, olağan tanımı dışında bir insanı nitelemek amacıyla 

kullanıldığında ortaya çıkmaktadır: 

 

Yan anlam - > Gösterilen İnsan 

Düz anlam - > Gösterilen Aslan 

 

ii) Gösterilen düzleminin kendi içinde bir gösteren ve gösterilenden oluşması 

sonucu dil ve üst dil oluşmaktadır. Bu bir şey üzerine konuşmak şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Şöyle ki; 

 

              Üst Dil - > Mimarlık (Gösteren) - Mimari (Gösterilen)       

             Dil - > Biçimler (Gösteren) - İşlevler (Gösterilen) 

 

iii) Gösteren ve gösterilen, hem gösterenin hem de gösterilenin düzlemini 

oluşturur. Mimarlık, mekanın daha yüksek bir dili olsa da, aynı zamanda 

mekanın bir yönüdür, dolayısıyla her sembol bir yan anlamlar ve üst diller 

zincirinin parçası olabilir. Sonuç olarak hem mekanla ilgili bir tartışma hem de 

mekanın yerini alan bir tartışmadır (Aksoy, 2016).  

Umberto Eco mimari nesneyi, kendi başına anlam iletebilen bir gösterge 

olarak tanımlamaktadır (Eco, 1987). Bu durumda mimari nesnenin düz anlamı 

ise kültürel bir şifreyle belirlenmiş olan işlevdir. Ancak mimari şekle (nesneye) 

iletişimsel ve sembolik bir işlev kazandıran ve bu anlam düzleminde bir 

gösteren olarak işlev ile mimari nesneyi bütünleştiren bir çağrışım düzeyi vardır 

(Tanju, 1997).  

Mimaride biçim-işlev ilişkisi kadar biçim-anlam ilişkisinden de söz 

edilmektedir ve bu durum aslında insanın düşüncesinin, değerlerinin ve 

inancının yapıya dökülmüş halidir. Başka bir deyişle, mimaride görsel 

özellikler üzerinden etkiye bağlı anlam çıkarımları yapılabilir ya da istenilen 

bir algı oluşturulabilir. Bu yargılar şekil, oran ve boyut ile birlikte donanım 

sayısı, doku ve malzeme, renk ve ışığa dayanmaktadır (Çırak Yılmaz, 2008). 

Bu durumda, algılanabilir öğelerin başka bir şeyin, genellikle daha "derin" bir 

şeyin gösterenleri ve sembolleri olduğunu varsaymak hayati önem taşır (Aksoy, 

2016). 
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5. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bir dans sahnesi onun sahnelendiği bir mekân ve bu mekânda oynayan 

dansçı ya da dansçılardan oluşmaktadır.  Bu durum tüm danslar açısından 

aynıdır. Dolayısıyla, “Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer 

taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks” (URL 1) olarak tanımlanan dansı 

belirleyen ve mevcut özelliklerini taşıyan oynanma şeklidir. Değerlendirme, 

dansın sergilendiği mekândaki daha özel tabiriyle sahnedeki dansçının dans 

ediş biçimi üzerinden yapılmaktadır. Literatür kapsamında anlatılan danslarda 

erkeklerin ve kadınların dansları olarak zaman zaman ayrımlar olduğu 

gözlendiği için sahnelenme anlatımlarında bu detaya da yer verilmektedir. Bu 

bakımdan sahnedeki dansçının konumu, dansçı ya da dansçıların erkek ya da 

kadın olması, dansın tekil ya da çoğul sahnelenmesi, çoğul olarak sahnelenen 

danslarda dansçıların birbiri ile kordinasyonu gibi durumlar belirleyici olarak 

kabul edilmiştir. Sahnedeki dansçının konumunun belirlenmesinde sahne 

merkezi, dansçıların birbiri ile kordinasyonunda ise en güçlü bağlayıcı olarak 

kol tutuşları belirleyici olmaktadır. Sahnelenme açısından dansın anlatımında 

kullanılabilecek ifadeler aşağıda Tablo 3’de belirtilmektedir. Tablo 4’de ise 

yedi farklı bölgede sahnelenen geleneksel halk oyunları koreografisi bu temsili 

şekillerle açıklanmaktadır. Kültürel Bağlamda Halk Mimarisi ile Halk Oyunları 

(Folklor) arasında bir kültürel etkileşim olduğu savını ortaya koyan 

karşılaştırmalı tablolar yer almaktadır. Tablo 5-11’de geleneksel yerleşim 

dokusu ve yapı tipolojisi ile halk oyunlarının görsel olarak karşılaştırıldığı 

fotoğraflar yer almaktadır. Bu tablolarda yer alan görseller çalışmanın önceki 

bölümlerinde de yer alan ve aralarından seçilmiş temsili fotoğraflardan 

oluşmaktadır. 

 

Tablo 3: Halk Oyunlarının Sahnelenme Biçimini Anlatımda Kullanılan İfadeler 

 
: Sahne merkezini 

belirtir. 

 

 : Kol tutuşlu olduğunu 

ifade eder. 

 
: Erkek oyuncuyu 

simgeler.  
: Kadın oyuncuyu 

simgeler. 
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Tablo 4: Bölgelere Göre Halk Oyunlarının Temsili Sahnelenme Biçimi 

MARMARA 

BÖLGESi 
GELENEKSEL HALK OYUNLARI ÖRNEK 

SAHNELEME 

ÇİFTETELLİ 

  

HORA 

  

KARŞILAMA 
  

 
 

   

EGE BÖLGESİ 
GELENEKSEL HALK OYUNLARI ÖRNEK 

SAHNELEME 

ZEYBEK 
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AKDENİZ 

BÖLGESİ 

GELENEKSEL HALK OYUNLARI ÖRNEK 

SAHNELEME 

BATI AKDENİZ 

 

TEKE 

ZEYBEĞİ 

  

  

ORTA 

AKDENİZ 

 

KAŞIK 

OYUNLARI 

  

  

DOĞU 

AKDENİZ  

 

ÇUKUROVA 

HALAYI 
 

 

   

KARADENİZ 

BÖLGESİ 

GELENEKSEL HALK OYUNLARI ÖRNEK 

SAHNELEME 

BATI 

KARADENİZ  

 

KAŞIKLI 

ZEYBEK 
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ORTA 

KARADENİZ 

 

BOZKIR 

HALAYI 
 

 

DOĞU 

KARADENİZ 

 

HORON 

 

 

  

   

İÇ ANADOLU 

BÖLGESİ 

GELENEKSEL HALK OYUNLARI ÖRNEK 

SAHNELEME 

BOZKIR 

HALAYI 

 

 

   

DOĞU 

ANADOLU 

BÖLGESİ 

GELENEKSEL HALK OYUNLARI ÖRNEK 

SAHNELEME 

BAR 

  

KAFKAS 
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DOĞU HALAYI 

 
 

 

 

   

GÜNEYDOĞU 

ANADOLU 

BÖLGESİ 

GELENEKSEL HALK OYUNLARI ÖRNEK 

SAHNELEME 

DOĞU 

HALAYI 
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Tablo 5: Marmara Bölgesi Geleneksel Yerleşim / Yapı Tipolojisi ile Halk 

Oyunlarının Sahnelenme Biçiminin Karşılaştırılması 

 

MARMARA 

BÖLGESİ 

 

Yerleşim / Yapı Tipolojisi Halk Oyunu Örnek Sahneleme 

 

(Karşılama 

Dansları) 

 

Ayrık nizam 

karşılıklı 

yapılaşma 

(boğazın iki 

ucunda) 

 

 

 

 
 

(Hora) 

 

Ayrık Nizam 

Yan yana 

sıralı diziliş 

 

 

Dizili 

yapıların 

cumba 

kısımların 

oluşturduğu 

çıkma ve 

geleneksel 

oyundaki 

yukarı diz 

çekme 

hareketi 
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Tablo 6: Ege Bölgesi Geleneksel Yerleşim / Yapı Tipolojisi ile Halk Oyunlarının 

Sahnelenme Biçiminin Karşılaştırılması 

 

EGE 

BÖLGESİ 

Yerleşim / Yapı Tipolojisi Halk Oyunu Örnek Sahneleme 

 

Zeybek dansı 

 

Müstakil 

heybetli 

yapılar 

 

 

 

 

 

Müstakil 

sıralı yapılar 

 

 

 

 

 

 

Bir meydan 

etrafında 

bütünleşen 

yapılar 
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Tablo 7: Akdeniz Bölgesi Geleneksel Yerleşim / Yapı Tipolojisi ile Halk Oyunlarının 

Sahnelenme Biçiminin Karşılaştırılması 

AKDENİZ 

BÖLGESİ 

Yerleşim / Yapı Tipolojisi Halk Oyunu Örnek 

Sahneleme 

 

BATI 

AKDENİZ 

(Teke 

Zeybeği 

Dansı) 

 

 

 

Müstakil 

sıralı yapılar 

 

Müstakil 

heybetli 

yapılar 

 

 
 

 

   

 
 

 
 

 

ORTA 

AKDENİZ 

(Kaşık 

Oyunları) 

 

 

Bir meydan 

etrafında 

düzenlenmiş 

yapılar 

 

 

 

Geniş iç 

avlulu 

yapılar 
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AKDENİZ 

BÖLGESİ 

Yerleşim / Yapı Tipolojisi  Halk Oyunu Örnek 

Sahneleme 

 

DOĞU 

AKDENİZ 

 

(Çukurova 

Halayı) 

 

 

Bitişik nizam 

sıralı yapılar   
        

 
       

 

 

 

 

 

 

Tablo 8: Karadeniz Bölgesi Geleneksel Yerleşim / Yapı Tipolojisi ile Halk 

Oyunlarının Sahnelenme Biçiminin Karşılaştırılması 

KARADENİZ 

BÖLGESİ 

Yerleşim / Yapı Tipolojisi Halk Oyunu Örnek 

Sahneleme 

 

 

BATI 

KARADENİZ 

(Kaşıklı 

Zeybek) 

 

Ayrık nizam 

yapılar 

 

  

 

 

 
 

 

ORTA 

KARADENİZ 

(Bozkır Halayı) 

 

 

Bir dizi halinde 

sıralanmış 

yapılar 

 

 

 
 

 

 



67 | KÜLTÜR BAĞLAMINDA YAPI TİPOLOJİLERİ VE FOLKLOR DANSLARI İLİŞKİSİ: 
TÜRKİYE COĞRAFYASI ÖRNEĞİ 

 

KARADENİZ 

BÖLGESİ 

Yerleşim / Yapı Tipolojisi Halk Oyunu Örnek 

Sahneleme 

 

DOĞU 

KARADENİZ 

(Horon) 

 

Ayrık nizam 

yapılar. 

 

Tepe 

yamaçlara 

sıralanmış 

Yapılar. 

 

Yöresel dansta 

yükseklik ifade 

eder şekilde 

ellerin havada 

tutulması 
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Tablo 9: İç Anadolu Bölgesi Geleneksel Yerleşim / Yapı Tipolojisi ile Halk 

Oyunlarının Sahnelenme Biçiminin Karşılaştırılması 

 

İÇ ANADOLU 

BÖLGESİ 
Yerleşim / Yapı Tipolojisi Halk Oyunu Örnek Sahneleme 

(Bozkır Halayı) 

 

 

 

 

 

 

 

Bitişik nizam, 

sıralı  yapılaşma 

 

 

 

 

(Bozkır Halayı) 

 

 

 

 

İç içe geçmiş 

yapıların dansta 

oyuncuların 

birbirlerine sıkı 

bağlanışı 

şeklinde ifade 

edilmesi 
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Tablo 10: Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Yerleşim / Yapı Tipolojisi ile Halk 

Oyunlarının Sahnelenme Biçiminin Karşılaştırılması 

 

DOĞU 

ANADOLU 

BÖLGESİ 

 

Yerleşim / Yapı Tipolojisi 

 

Halk Oyunu Örnek 

Sahneleme 

 

(Bar) 

 

 

 

Ayrık nizam 

yapıların bir 

alan 

etrafında 

düzenlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrık nizam 

yan yana 

sıralı yapılar 
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Tablo 10: Devam. 

DOĞU 

ANADOLU 

BÖLGESİ 

 

Yerleşim / Yapı Tipolojisi 

 

Halk Oyunu Örnek 

Sahneleme 

 

(Kafkas 

dansları) 

 

 

Çoklu yapı 

alanından 

uzaklaşarak ya 

da farklılaşarak 

özelleşen yapılar. 

Danslarda 

gruplardan 

ayrılarak kendi 

dansını 

sergileyen 

oyuncularla 

benzeşmektedir. 

                

 
 

 
 

 

 
 

                                             

 

(Doğu halayı) 

 

 

 

Cephelerde 

farklılaşan ve 

yükselen 

gösterişli yapılar. 

 

 

 

İç içe geçmiş 

yapıların 

folklora 

yansıması, 

oyuncuların 

birbirlerine sıkı 

bağlanışı  

 

 

 

 

Bitişik nizam, 

benzer cephede 

çıkmalarla sıralı 

düzenlenmiş, iç 

içe geçmiş 

yapılar 
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Tablo 11: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Yerleşim / Yapı Tipolojisi ile 

Halk Oyunlarının Sahnelenme Biçiminin Karşılaştırılması 

 

GÜNEYDOĞU 

ANADOLU 

BÖLGESİ 

 

  Yerleşim / Yapı Tipolojisi 

  

Halk Oyunu Örnek 

Sahneleme 

 

(Doğu Halayı) 

 

 

Bitişik nizam 

teras çatılı 

yapılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İç içe geçmiş 

yapıların 

folklora 

yansımasına 

örnekler 
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SONUÇ 

Mimari, tarih boyunca insanoğlunun barınma ihtiyacını karşılamakla 

kalmayıp, kültür ve doğa arasında bir köprü vazifesi görmektedir. İnsanoğlunun 

sahip olduğu kültürel değerler her zaman için yaşadığı coğrafya ile uyumlu bir 

yapıdadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeniyle ülkemiz, 

tarihi ve kültürel zenginliği olan bir coğrafyadır. Farklı kültürlerin birarada 

yaşayabilme becerisine tanıklık eden coğrafyamızda, yüzyıllardadır barınma 

ihtiyacını gidermek amacıyla yedi bölgenin adıyla anılan tarihi yerleşim 

alanlarında inşaa edilen geleneksel konut yapılarına araştırma kapsamında 

mercek tutulmaktadır.  

İnsanoğlunun yaşam biçimini şekillendiren kültürel değerlerin kuşaklar 

boyunca etkisi, barınma ihtiyacını gidermek amacıyla ortaya koyulan 

yapılaşma çözümlerinde gözlenmektedir. Miras niteliğinde kuşaklar arasında 

geçiş yaparak günümüze ulaşan bu kültürel değerler geleneksel konut 

yapılarının yanı sıra geleneksel halk danslarında da okunabilmektedir. Halk 

oyunları içeriğinde barındırdığı kültürel kodlarla antropoloji ve sosyoloji gibi 

konu alanlarına önemli katkılar sunmakla beraber güzel sanatlar ve mimarlık 

gibi konu alanlarında da bazı kültürel izler taşımaktadır. 

Gözlemlenebilir bir katmanda yer alan mimari ve folklor konu alanları 

arasındaki kültürel benzerlikler bölgesel farklılıkların analizi yoluyla 

açıklanmaktadır. Kültürel değerlerin farklı konu alanlarında kendilerini ifade 

eder şekilde yansımasına örnek teşkil eden geleneksel yapı tipolojileri ve halk 

dansları arasındaki ilişki göstergebilim yöntemiyle okunmaktadır.  

Tarihi yerleşim alanlarında konut dokusunu oluşturan geleneksel yapılar 

ile halk danslarının geleneksel folklorik figürlerinden oluşan koreografi 

arasındaki biçimsel benzerlik aynı kültürel kimliğin göstergesi olarak 

yorumlanmaktadır. Yapılı çevrenin gerçekleşme süreci kapsamında iklim 

faktörü, kültürün oluşmasında ve şekillenmesinde önemli bir etken olarak 

görülmektedir. Göstergebilim yöntemiyle analiz edilen yapılar ve halkdansları 

kapsamında iklim koşullarının etkisi belirgin bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Marmara bölgesi bulunduğu konum itibari ile Ege, Karadeniz ve 

Balkanların etkisinde kalmaktadır. Çağlar boyunca birçok farklı medeniyete ev 

sahipliği yapmış şehirlerin bulunduğu Marmara bölgesi, bu kültürel çeşitliliğin 

etkisiyle şekillenen bir yapıya sahiptir. Farklı kültürlerin oluşturduğu çok 

kültürlü yapısını günümüze dek sürdüren bölgede tarihi yerleşim alanlarında 
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konuşlanmış geleneksel konut yapıları, halk danslarının kültürel kodlarına 

yönelik izleri barındırmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemin dışında, 

1900’lü yılların ilk yarısına kadar olan dönemde gerçekleşen konut yapılarına 

odaklananan çalışma kapsamında Marmara bölgesindeki geleneksel konut 

yapıları örneklem olarak seçilmiştir. Bölgenin tarihi yerleşim alanlarının 

oluşturduğu geleneksel konut dokusu, Ege bölgesinin bireysel oyunu zeybek 

timsali müstakil görkemli yapılaşmalara, Karadenizin sıralı dizili oyunu horona 

benzer şekilde yer alan yapılaşmalara ya da Trakya yöresinin karşılıklı oyunu 

olan karşılama şeklinde olan yapılaşmalara benzetilebilmektedir. 

Ege Bölgesi, yazın sıcak ve kurak, kışın ise ılık ve yağışlı bir Akdeniz 

iklimine sahiptir. Sıcaklık ve nem faktörünün etkin olduğu bu bölgelerde 

rüzgardan ve düşün sıcaklıktan maksimum yarar sağlamak adına dört tarafı açık 

yapılaşmalar tercih edilmektedir. Ayrıca gölge ve yağmura karşı uzun 

saçakların kullanılması söz konusu olmaktadır. Bu tip yapılaşma ellerini iki 

yana açmış bir dansçının bireysel olarak sergilediği foklorik figürlerle 

özdeşleştirilmektedir. Ege bölgesinde oynanan geleneksel halk danslarından 

zeybek benzer kültürel kodları içeren bir oyun şeklidir. 

Akdeniz Bölgesi Akdeniz iklimi etkisindedir. Batı kesimlerinde Ege 

bölgesinde olduğu gibi sıcaklık ve nem faktörüne karşı dört tarafı açık 

yapılaşmalar tercih edilmektedir. Orta kısımlarda dağların kıyıya paralel 

uzanmasına bağlı oluşan fazla nemden daha az etkilenmek adına geniş avlulu 

mekanlara da rastlanmaktadır. Doğu kısımlarda ise karasal iklime doğru bir 

geçiş söz konusu olmaktadır. Bu durum ise sık yapılaşmaya neden olarak kabul 

edilebilir.  

Bölgeye özgü geleneksel halk dansları incelendiğinde özellikle Batı ve 

Orta Akdeniz’de zeybek oyununa çok benzer bir oyun temasının yeraldığı 

görülmektedir. nde dansların oynandığı görülmektedir. Akdeniz bölgesinin 

doğu kısmında ise yan yana sıkı ve sıralı bir şekilde oynanan Çukurova halayı 

tarzında geleneksel halk danslarının oynandığı görülmektedir. Bu durumun 

geleneksel konut yapılaşması ile halk dansları arasındaki kültürel geçişten 

kaynaklandığı ve ortak bir kültürel kimliğe dayandığı anlaşılmaktadır.      

Karadeniz bölgesi dağlık ve ormanlık bir coğrafyaya sahip olduğundan 

her mevsim yağışlı bir iklime sahiptir. İklimsel faktörlerin etkisiyle beraber 

geleneksel konut yerleşim alanlarının yapılaşmasında daha çok yamaçlar ve 

eğimli araziler tercih edilmiştir. Tıpkı, bölgenin geleneksel halk danslarında 
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gözlemleyebildiğimiz gibi yapılar dağınık, birbirinde uzakta ya da sıralı bir 

şekilde ve yüksek yaylalarda yer almaktadır. Karadeniz bölgesinin en çok 

bilinen halk oyunu türü Horon, ellerin aşağı ve yukarı kıvrak hareketleri ile 

değişken kot yerleşimlerini işaret etmekte, kültürel gönderme yapmaktadır. Az 

ya da çok sayıda kişi ile oynanabilen bölgenin geleneksel halk dansı horon, 

geleneksel yerleşim alanlarında birbirlerinden belli uzaklıkta konut 

yapılarından meydana gelen gruplaşmayı kültürel açıdan temsil etmektedir. 

Karasal iklimin hakim olduğu İç Anadolu Bölgesi'nde yazlar sıcak ve 

kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Bölgede yazın sıcaktan, kışın ise 

soğuktan korunmak adına bitişik nizam geleneksel konut yapılarının yoğun 

olduğu yerleşim alanları çoğunluktadır.  

Yaşamın sürdüğü çevre ve yapı arasındaki bu gerilimli ilişkiyi 

biçimlendiren kültürel değerler aynı zamanda geleneksel halk oyunlarının 

kültürel yapısını da şekillendirmektedir. Bölgenin bilinen geleneksel halk 

oyunlarından bozkır halayının folklorik figürleri, aynı coğrafi bölgenin 

yerleşim alanlarını biçimlendiren kültürel değerlerin bir yansıması olarak 

betimlediği görülmektedir. Oyuncuların birbirine sıkıca tutunarak oynadığı 

bozkır halayı, tıpkı konut yerleşimlerinin dokusunu meydana getiren yapıların 

tipolojisine benzer şekilde birlik ve beraberlik duygusunu dile getirmektedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi karasal iklim şartlarının nispeten daha çetin 

olduğu bir coğrafyadır. Zorlu iklim şartlarının yaşandığı bölgede çetin kış 

koşullarının etkisiyle şekillenen geleneksel konut yapılarında gerek kullanılan 

yapı malzemesi gerekse yapı kabuğunu oluşturan cephe tasarımı ve mimari 

planlama iklim şartlarının dayattığı ölçütlerle şekillenmektedir. İklim 

koşullarına dayanıklı konut yapılarında düz anlamda taş yapı malzemesi olup 

yan anlamda zor koşullarla mücadele kültürünün gösterenidir. Bu kültürün 

yansımasını bölgenin hem halk oyunlarından hem de geleneksel yerleşim 

alanlarındaki yapı tipolojisinden okuyabilmek mümkündür.  

Bitişik nizam yapıların yanı sıra ayrık nizam iç avlulu yapılar ve özellikle 

geçmişte farklı medeniyetlerin yaşam sürdüğü dağlık yerleşim alanlarındaki 

kültürel değerlerin gölgesinde olan geleneksel yapılar bölgeye özgü bir ruhta 

varlığını sürdürmektedir. Bitişik nizam, iç içe geçmiş geleneksel konut yapıları 

adeta Doğu Anadolu bölgesinin önde gelen halk oyunu doğu halayında 

canlanmaktadır. Eller yukarıda birleştirilerek dizilip oynanan diğer bir halk 

oyunu bar, yüksek yerleşim alanlarındaki sıralı konutların ve yaşam biçiminin 
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izlerini sürdürmektedir. Bölgenin ismiyle belleklerde yer edinen Kafkas halk 

oyunları ise sert ve mücadeleci bir takım folklorik figürler sergileyerek 

geleneksel konut dokusunun yaşam biçimine atıfta bulunmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu bölgesi, özellikle iç kesimlerde karasal iklimin 

görüldüğü bir bölge olmasına rağmen kuzeydeki dağların etkisi ile kış mevsimi 

Doğu Anadolu bölgesindeki kadar çetin geçmemektedir. Bununla birlikte 

bölgenin batısında Akdeniz ikliminin etkisi görülmektedir. Yazın açık 

alanlardaki güneşin kavurucu etkisi üzeri örtülü yarı açık mekânlarda ya da 

gölgede kalan alanlarda oldukça azalmakta ve yapıları daha yaşanabilir 

kılmaktadır. Sık ve iç içe geçmiş diğer bir deyişle eğimli arazideki teraslama 

nedeniyle bir evin çatısını diğer evin avlusu ya da terasının oluşturduğu yapı 

tipolojisinden türetilen geleneksel konut yapıları, İç Anadolu bölgesinin genel 

karakteristik yapılaşma kimliğini belirlemektedir.  

Geleneksel konut dokusunda gözlemlenen birlik ve beraberlik 

vurgusunun folklor danslarına yansıdığı açıkça okunmaktadır. Taş yapı 

malzemesi ile inşaa edilmiş, geleneksel içe dönük avlulu evler, kalın ve yüksek 

yığma duvarları, dar ve kıvrımlı sokaklarıyla, yoğun ve sıkışık bir düzen 

içerisinde organik yerleşim dokusunu oluşturmaktadır. Mevcut topoğrafyaya 

göre şekillenen tarihi kent dokusunun geleneksel yapı tipolojisi ile sınırları 

çizilen organik sokaklar ve yollar güneşin kavurucu etkisinden koruyan, 

yaşanabilir gölge alanların yer aldığı yerleşim alanlarına çıkmaktadır. El ele ya 

da omuz omuza oyuncuların birbirlerinden destek alarak sahnelediği bölgenin 

karakteristik yerleşim yapısına özgü özellikler taşıyan halk oyunlarından halay, 

folklorik figürleriyle organik konut dokusuna gönderme yapmaktadır. 

Dolayısıyla, iklimsel faktörlerin oldukça etkili olduğu geleneksel konut 

dokusunun biçimlenişi ile halk oyunlarının sahnelenişi arasındaki kültürel geçiş 

temsili olarak görülebilmektedir. 

Doğudan batıya zengin bir kültürel coğrafyaya sahip olan ülkemizin 

geleneksel konut yapıları ile geleneksel halk oyunları arasındaki kültürel git-

gellerle yüzyıllar boyu ilmik ilmik dokunan ve günümüze kadar ulaşan kültürel 

mirasımıza sahip çıkmak kültürel kimliğimize sahip çıkmakla eşdeğerdir. 

Güzel coğrafyamızı şekillendiren tüm kültürel değerlerin gelecek kuşaklara 

ulaştırılması umudu ile.  
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