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Özet
Toplumlar, kültürlerini yaşatabildikleri ve tarihlerini
koruyabildikleri sürece daim olabilirler. Toplumların kültürlerini
ve tarihlerini gelecek kuşaklara aktarabilen en somut deliller;
bir döneme tanıklık etmiş, kentte ve kentlide izler bırakan
sivil mimarlık örnekleridir. Yapıldığı dönemin izlerini taşıyan
yapılar, toplum yapısının ve kimliğinin değişmesi sonucunda
zamanla kendilerinden beklenen ihtiyacı karşılayamaz olurlar.
Bu bağlamda yapıları; yıkmak ya da işlev verilmeden pasif
bir koruma anlayışı yerine, mevcut yapıların yaşaması ve
yaşatılması sürdürülebilirlik açısından önemli olmakta ekolojik,
ekonomik, toplumsal yararlar sağlamaktadır. Binaların yeni
işlevi ile hizmete devam edebilmesi; öncelikle yüklenecek
işlevin, binanın mekânsal düzenle uyumu, kentin ve kentlinin
ihtiyaçları gibi birçok konu ile bağlantılıdır. Doğru işlevin seçimi
binanın yaşamının sürdürülebilirliğinde önemli bir girdidir. Bu
sebeple, gerekli ve doğru analizlerin yapılması sonucunda
binaya yüklenecek yeni işlevin ne olacağına karar verilmesi
gereklidir. Bu çalışmada; yeniden kullanım potansiyeline sahip
olan, bir çok sivil mimarlık örneklerini bünyesinde barındıran,
Aydın iline bağlı Karacasu ilçesindeki Raziye Takkalı Evinin
yeniden işlevlendirilmesi için yerleşime ve binaya ilişkin
analizlerle hangi işlevin/işlevlerin yüklenebileceği konusu
ele alınmıştır. Karacasu’nun merkezi alanında konumlanan
kültür varlığının 109 yıllık geçmişiyle tarihe tanıklık etmiş,
ilçenin kültürel miraslarından birisidir. Çalışmada, konutun
mekânsal organizasyonu, yöresel özellikleri, kültüre ve yere
bağlı biçimlenme kararları ortaya koyularak, yerleşimin
gereksinimleri tespit edilmiş, mekânların nitelikleri

doğrultusunda yeniden kullanıma adaptasyon için alternatif
işlevler plan bazında analiz edilmiştir. Kültür varlıklarına
sahip çıkmak, yapıya yeniden hayat vermek ve devamlılığını
sağlamak sosyal sorumluluklarımızdandır
Anahtar kelimeler: Kültür, Karacasu Evleri, Mekansal
Dönüşüm; Raziye Takkalı Evi, yeniden kullanım, sürdürülebilirlik
Abstract
Communities can long lasting if they protect their cultures and
history. The most tangible evidence of the culture and history
transfer to the society for future generations; has witnessed a
period, shaping the city and the urban dwellers are examples of
civil architecture. Carrying traces of the structures on the same
period, as a result of changes in the structure of society and
identity cannot meet the requirements which expected from
them.
In this context, rather than demolish structures or without
function a passive protection approach, existing structures
live and kept alive, are important in terms of sustainability and
provide ecological, economical, social benefits.
To continue to serve with the new function of the building; the
first function is to be installed, edit spatial harmony of the
building, as the needs of the city and is linked to many urban
issues. Therefore, it will be installed on the building as a result
of necessary and accurate analysis is necessary to decide what
will be the new function.
In this study, has the potential to re-use, which incorporates
many examples of civil architecture, Raziye Takkalı house
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in Karacasu district of Aydın province is to be repurposed
and the analysis of the function of the residential building /
functions can be installed to answer the question is the subject
of this study. Located in the center of the cultural assets in
Karacasu, has witnessed with 109 years of history, is one of
the county›s cultural heritage. In this study, was put forward
the spatial organization of housing, local amenities, cultural
and local remodeling decisions. Placements requirements have
been identified, in accordance with the alternate functions
in accordance with the nature of the spaces, the building reuse adaptation, were analyzed on the basis of the plan. Claim
to cultural heritage, structure reincarnate and ensure the
continuity are our social responsibilities.
Keywords: Culture, Karacasu Houses, Spatial Transformations;
Raziye Takkalı house, reuse, sustainability
1. Giriş
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Kültürümüzü yansıtan binalarımız, zaman içerisinde
kendilerinden
beklenen
performansı
karşılayamaz
olmakta, pasif bir koruma anlayışıyla yok olmaya mahkum
bırakılabilmektedir. Bir döneme tanıklık etmiş, geçmişimizin
kültür mirası olan yapılarımızı koruyup, geleceknesillere
aktarmak sosyal sorumluluklarımızdandır. Binalarımızı pasif
koruma anlayışıyla koruyup, onları kaderlerine bırakmak yerine
yeniden işlev vererek yaşanabilir hale getirmek, yeni binalar
yapma gereksinimini azaltacak, geleceğe kültürel bir belge
bırakılmış olacaktır. Bunun sonucu, nitelikli uygulamalarla,
sosyal, ekonomik ve kültürel bir kazanç elde etmektir.
Binaların yaşama haklarını geri kazanabilmeleri adına
yüklenecek yeni işlevin bir takım araştırmalar sonucunda
belirlenmesi gerekmektedir. Binanın mimari, mekânsal ve
strüktürel analizlerinin yanı sıra bulunduğu yere/bağlama
katkı sağlaması amacıyla nasıl bir işlev verilmesi gerektiği
tespit edilmelidir.
Binaların sürdürülebilirlikleri adına
yeniden işlevlendirilmesi gerekliliğinden yola çıkarak çalışma
kapsamında; 18. ve 19. yy. konutlarıyla yöresel bir kimliğe sahip
olan Karacasu ilçesindeki Raziye Takkalı evi ele alınmıştır.
Ortaya konulan analizlerin ve elde edilen sonuçların ve yöre
içerisindeki birçok tarihi, kültürel ve sosyal değeri olan, atıl
sivil mimarlık örneklerine öncülük ve örnek teşkil etmesi
amaçlanmaktadır.
2. Yeniden Kullanım
Mimaride yeniden işlevlendirme ya da yeniden kullanım, tarihi,
kültürel, ekonomik, işlevsel, simgesel değer taşıyan binaların
değerlerinin korunarak güncel bir işlevle yaşamına devam
etmesinin sağlanması anlamına gelmektedir. Geleneksel mekân
unsurlarının kullanım amaçlı yeniden sağlamlaştırılarak,
onarılarak, yenilenerek günümüz gereksinimlerine cevap
verecek şekilde düzenlenmesi söz konusudur [1]. Binalarımıza
yeni bir işlev yüklerken kendine özgü mekansal, organizasyonel
ve işlevsel niteliğini belirlemek gerekmektedir. Bu nitelikleri

tespit etmek için öncelikle binanın; ilgili imar mevzuat
standartlarını incelemek, yapının teknik ve malzeme karakterini
belirleyerek mekânsal analizlerini yapmak ve düşünülen
işleve uygunluğunu belirlemek gerekmektedir [2]. Bu analizler
doğrultusunda yapılan çalışmada incelenen binanın; çevresel
ve yapısal girdileri incelenmiş ve yeniden kullanıma uygun
işlevin belirlenmesi için değerlendirilmiştir.
3. Karacasu İlçesi ve Karacasu Evleri’nin Mimari ve
Mekansal Özellikleri
3.1. Karacasu İlçesi
Eski bir yerleşim yeri olan Karacasu ilçesi; Aydın il merkezine
90 km mesafede ve Babadağ ile Karıncalı dağı arasında kalan
40 km uzunluğundaki vadide konumlanmaktadır. Bölgede
yerleşik hayatın ne zaman başladığı tam olarak bilinmemekle
birlikte Afrodisias antik kenti ve çevresinde yapılan kazılarda
ilçenin tarihinin 5-6 bin yıl öncesine dayandığı düşünülmektedir.
Önceleri Karya sınırları içerisinde kalan bölgenin yapılan
kazılardan sonra ilk yerleşimlerinin Geç Neolitik döneme kadar
indiği bilinmektedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış
olan, Karacasu da ilk olarak Karyalılar ın daha sonra Perslerin,
Perslerden sonra ise Bizans İmparatorluğunun egemenliğine
girmiştir. Karacasu, 1071 Malazgirt muharebesinden sonra
Türklerin eline geçmiştir. 1864 yılında Nazilli’ ye bağlı bucak
olan Karacasu, 1867 yılından itibaren ilçe olarak Aydın iline
bağlanmıştır [3]. Osmanlı şehrinin önemli yerleşim yerlerinden
birisi olan şehirde; sosyal, fiziksel ve dini birimler çarşı etrafında
toplanmıştır. İlçeyi Karşıyaka ve Çarşıyaka olarak bilinen iki
büyük yerleşim alanı oluşturmakta ve iki bölge birbirinden
tabakhane çukuru ile ayrılmaktadır [4].
Şehirde öncelikle Karşıyaka bölgesi oluşmuş daha sonra
Karşıyaka köprüsüyle iki bölge birbirine bağlanmıştır. Böylece
Çarşıyaka alanı da gelişmeye başlamıştır ve şehrin merkezi
haline gelmiştir. Karşıyaka alanı ise eski yerleşim yeri
olarak kalmıştır. İki farklı alanda konumlanan yerleşimlerde
sivil mimarlık örneklerinin de farklı yapım teknikleriyle
oluşturulduğu görülmektedir. Daha önceki dönemde oluşturulan
Karşıyaka bölgesindeki evlerin taş malzemeden inşa edildiği
ve dış cephelerinin sıvasız olduğu gözlenmektedir. Daha
sonraki dönemlerde yerleşim yeri olan Çarşıyaka tarafında ise
geleneksel konutların; zemin katlarının taş malzeme ile birinci
katların ise ahşap iskeletle taş ve toprak dolgusundan yapıldığı
görülmektedir.
İki ayrı bölümden oluşan ilçede; her iki bölgede de 18. yy sonu
ve 19. yy da oluşmuş, yöresel mimari özelliklere sahip yapılar
bulunmaktadır. Bu yapıların birçoğu ve ilçenin üç sokağı da
koruma altındadır.
3.2. Karacasu Evleri’nin Mimari ve Mekansal Özellikleri
19. yy. dan günümüze kadar gelebilmiş olan geleneksel evlerin
genel özelliklerine baktığımızda 1-2 dönümlük arazi içerisinde
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konumlandıkları görülmektedir. Evlerin hepsinin bahçesi
bulunmakta ve evlerin bir cephesi bahçeye bakmaktadır.
Taş malzeme ile oluşturulan yapıların bazıları ahşap iskelet
sistemine sahiptir. İki katlı olan evlerin zemin katlarında
ahır, depo v.b. alanlar bulunmaktadır. Evlerin bahçeye
bakan cephesinden üst katlara hayata ahşap merdivenle
çıkılmaktadır. Hayatın içerisinde seki, ayazlık, çanaklık ve ocak
bölümleri bulunmaktadır. Hayata açılan odaların konumları;
geleneksel Türk ev tiplerinden olan dış sofalı olup; I, L ve U
şeklinde çözümlenmiştir [5]. Hayata açılan odaların içerisinde
duvarın bir yüzü yüklük alanına ayrılmıştır. Fincanlık, odunluk,
lambalık, bölümleri de odaların içerisinde bulunmaktadır.
3.3. Raziye Takkalı Evi
Raziye Takkalı evi; Karacasu’un Çarşıyaka bölümünde, Yaylalı
mahallesinde konumlanmaktadır. 5452-TA pafta, 222 ada, 28
parsel de kayıtlı olan bina, 591 m2 alan içerisine inşa edilmiştir.
Bina, 80 m2 lik bir alana oturmaktadır. Binanın çevresinde;
geleneksel konutlar, market, öğrenci yurdu, cafe ve yeşil alan
bulunmaktadır .
Dikdörtgen plan şemasına sahip olan bina, kuzey-güney
doğrultusunda konumlanmakta ve giriş, güney cephede yer
almaktadır. Yapının sokağa bakan güney cephesinin alt katı
sağır cephedir. Zemin katta sadece büyük bir giriş kapısı yer
almaktadır. Girişin üzerinde bir cumba mevcuttur ve o cumbanın
sağında ve solunda simetrik olarak yerleştirilmiş dikdörtgen
pencereler bulunmaktadır (Şekil 5). Kuzey cephesi ise avlu
alanına bakmaktadır. Arka cephenin zemin katından avluya
geçiş sağlanmakta, giriş orta noktada olup, iki yanında avluya
bakan pencere alanları bulunmaktadır. Üst katında ise sofa
alanlarının önünde ahşap direklere oturtulan kemerli, ahşap
sütunlar konumlanmıştır(Şekil 1).

Şekil 2. Zemin kat plan şeması [5] .
Giriş kapısına yakın olan odalardan sağ taraftaki oda, depo ve
kiler alanı olarak kullanılmıştır. Orta giriş kısmına bakan bir
adet penceresi mevcuttur. Yer döşemesi taş olan odanın tavanı
ahşaptır. Sol kısımdaki oda ise ahır alanı olarak kullanılmıştır.
Diğer odada olduğu gibi döşemesi taş kaplamadır. Bahçeye
bakan bir penceresi bulunmaktadır ve oda içerisinde dolap
mevcuttur. Diğer odalar ise yaşam biçimlerine uygun olarak
yapılmıştır. Döşemesi ve tavanı ahşap malzeme ile kaplı olan
odaların içerisinde; geleneksel türk evlerinde bulunan yüklük,
nişli dolaplar ve ocak bulunmaktadır. Dolapların üzerinde
ahşap oyma tekniğiyle yapılmış geometrik desenli bezemeler
mevcuttur. Tuvalet kısmı ve su kuyusu ise bahçededir.
Zemin kattan hayata ahşap merdivenle bağlantı sağlanmaktadır
Merdivenin hayata bağlandığı yerde ahşap abdestlik alanı
mevcuttur. Hayata girdiğimizde yapının ahşap direklere oturan
6 kemerli açık sofa yer almakta olup, sofaya açılan üç odası
bulunmaktadır (Şekil 3).

Şekil 1. Kuzey Cephesi.
Şekil3. Birinci kat plan şeması [5].
Moloz taş malzeme ile inşa edilmiş olan yapının zemin katında;
sağ ve sol kısmında simetrik olarak konumlanmış büyüklükleri
birbirlerine yakın olan 4 oda mevcuttur (Şekil 2).

Hayatın sağ ve sol kısmında kod farklarıyla hayattan ayrılan
iki adet seki yer almaktadır. Bu alanlardan bir tanesinde
ocaklık mevcuttur (Şekil 4). Ahşap olan tavanda süslemeler
bulunmaktadır.
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4.1. Yeniden Kullanım İçin Önerilen İşlev Analizlerinin Değerlendirilmesi

Şekil 4. Hayat alanı.
Birinci katında üç adet odası bulunan konutun; sağdaki
odasının tavan ve yer döşemesi ahşaptır. Odanın, hayata bakan
duvarında iki, batı ve güneye bakan duvarlarında ikişer adet
olmak üzere 6 adet penceresi vardır. Zemin kattaki odalarda
olduğu gibi bu odada da nişli ve geometrik desenli ahşap
dolap mevcuttur. Orta kısımda konumlanan odanın ise hayata
bakan iki adet penceresi vardır. İçerisinde ocak kısmı ve dolap
yüzeyleri bulunmaktadır. Sol taraftaki oda da ise diğer odalarda
olduğu gibi yer ve tavan döşemesi ahşap olup, kuzeye bakan
kısmında bir, güneye bakan kısmın da ise iki penceresi vardır
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Dış sofalı plan tipine sahip olan yapının; çatısı ise kırma çatılı
olup, alaturka kiremitle kaplıdır. 1906 yılında konut olarak
yapılmış olan bina, şu anda depo olarak atıl bir durumdadır.
5. Raziye Takkalı Evi’nin Yeniden Kullanımına İlişkin
Analizler
Raziye Takkalı Evi; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
Yüksek Kurulu tarafından 22.06.1995 tarihinde tescillenmiştir.
2. Grup yapı sınıfına giren evin iç mekanı değiştirilebilir
niteliktedir. Yapının yeniden kullanılabilirliği; ilçenin zengin
bir geçmişe sahip olması ve Afrodisias antik kentini de
içerisinde barındırdığından önem arz etmektedir. Yapının; her
mevsimde turist ağırlayan Afrodisias antik kentine yakınlığı,
ilçe merkezine yer alması yapıya verilecek yeni işlevle ilişkili
olarak avantaj sağlayacaktır. Bu çevresel girdilerde göz önünde
bulundurularak işlevin seçilmesi önemlidir.

Özdemir’in (2009) ‘’Karacasu da Turizm Girişimciliği’’, isimli
çalışmasında; yerel halktan 748 kişiye uyguladığı anket
sonucuna göre, ilçede turizmin gelişmeme nedeni olarak en çok;
turistin aradığı mal ve ticari hizmet kalitesini sunabilecek ticaret
yerlerinin olmaması sonucu çıkmıştır. Turizmin geliştirilmesi
için neler yapılabilir sorusunda ise en çok; küçük otel yapımına
önem verilmeli sonucu elde edilmiştir [6] . Yapılan çalışmadan
da anlaşılacağı üzere; ilçenin, turizm potansiyelini hayata
geçirecek yapılar bulunmaktadır ancak yaşatılmamaktadır. Bu
yüzden Raziye Takkalı Evi’ne verilecek yeni işlevin, yerleşimin
ve binanın kültürünü yaşatabilecek, ilçeye gelen yerli ve
yabancı turistlerin kullanımına açık, ilçenin tarihi zenginliğine
katkıda bulunabilecek niteliklere sahip olması gerekmektedir.
Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak verilecek olan işlevde;
işlevin gerekçeleri tanımlanarak, girdiler doğrultusunda detaylı
analizlerinin yapılması gerekmektedir.
Öneri 1- Kültür Evi
Binanın, ilçenin kültürünü yaşatabilecek bir işlev üstlenmesi;
yerleşim yerinde böyle bir mekanın olmaması sebebiyle
önemlidir. Ayrıca ilçenin yıllardır kültür ve ekonomik kaynağı
çömlekçilik, deri ve seramiktir. Bunlarla ön plana çıkan ilçede
, bu ürünlerin yapılışını anlatan atölyeleri içinde barındıran
ve satışlarının yapılmasına katkı sağlayan mekanların olması
ilçeye de ekonomik ve kültürel açıdan katkı sağlayacaktır.
Afrodisias a gelen turistler içinde bir uğrak yeri olarak
kullanılabilecek, üretilen el sanatlarından da turistlerin satın
alabilmeleri için bir olanak sağlanmış olacak. Önerilen işlev
bu boyutu ile de sadece tarihi, kültürel ve mimari açıdan değil
ekonomik açıdan da yapıya değer kazandıracaktır.

Binanın fiziki durumunu incelediğimizde; yapı uzun zamandır
depo olarak kullanıldığından harap bir görünümdedir. Tavan ve
zemin ahşap döşemelerde çürümeler, mantarların sebep olduğu
renk değişimleri olmuştur. Ahşap kirişlerde de ayrılmalar ve
bozulmalar mevcuttur. Tavan süslemelerinde bozulmalar ve
pencerelerde kırılmalar vardır.
Binayı mekânsal kurgu yönünden analiz ettiğimizde; dikdörtgen
plan şemasına sahip olan konutun merdiveni, binanın mekânsal
ilişki kurgusunu belirleyen önemli bir unsurdur. Geleneksel Türk
evi plan tipine sahip olan dış sofalı evin en dikkat çeken kısmı
ise merdivenin bağlantı sağladığı hayat bölümüdür.

Şekil 5. Kültür Evi Olarak Kullanımına İlişkin Analiz.
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Kültür evi; el sanatları üretimini yapan atölyeler ve sergi
mekanları bulunduracaktır. Zemin kattaki mekanlar; mutfak,
idari bölüm ve satış mekanları olarak düzenlenecektir.
Birinci katta ki mekanlarda ise el sanatların yapımını tanıtan
atölyeler ve sergi alanları bulunacaktır. Açık alan düzenlemesi
ise; konukların kullanımına açık oturma alanları ve peyzaj
düzenlemesini içerecektir.
Öneri 2- Butik Otel
Yapılan araştırmalar ve kriterler göz önünde bulundurulduğunda
yapının butik otel olarak işleve sahip olması ilçenin konaklama
mekanı olarak hizmet verebilen çok az mekana sahip olması
sebebiyle düşünülebilir. Ziyarete gelen turistlerin ilçenin
kültürünü yansıtan bir binada konaklamaları, kültürel
değerleri yaşayarak deneyimlemeleri açısından önemlidir.
Yapının ilçe merkezinde konumlanması, çarşıya olan yakınlığı
binaya verilen işleve artı bir kazanç sağlamaktadır. Yaz kış
yerli ve yabancı turist geçişine sahip olan ilçenin, konaklama
imkanınnın arttırılmasıyla, ilçenin ekonomisine katkı sağlamış
olacaktır. Bahçe mekanının değerlendirilerek restoran olarak da
akşamları halka hizmet vermesi de avantaj olarak görülebilir.

holünde çözümlenebilecektir. Açık alanda ise kahvaltı salonu
ve restoran hizmeti verebilen oturma alanları oluşturulacaktır.
5. SONUÇ
İlçede Osmanlı döneminden kalma birçok geleneksel konut
bulunmaktadır. Birçoğu korunamamış ve yıkılmış olan yapıların
kalanları ise betonarme yapıların arasında sıkışıp atıl vaziyette
kalmıştır. Bu evlerden bir tanesi de Raziye Takkalı Evi dir.
109 yıllık geçmişi olan binanın yeniden kullanım analizleri,
binanın geleceği açısından çok önemlidir. Raziye Takkalı
Evi’nin yeniden kullanımı kapsamında iki farklı işlev önerisinde
bulunulmuştur. Bu işlevlerin mevcut mekan kurgusu içerisine
adapte edilmesi için gerekli analizler yapılmıştır. Analiz
sürecinde; yeni işlevlerin mevcut yapıya adapte edilebilmesi
için; çevresel değerler, mekânsal özellikler, mimari karakter ve
teknik analizler incelenmiştir. Bu analizlerin sonucunda binanın
kültür evi olarak hayata geçirilmesinin, butik otel olarak
kullanımına göre daha uygun olduğu söylenebilir. Binanın
kültür evi olarak işlev vermesi ilçeye ait bir gereksinimi de
karşılamış olacaktır. Buna ek olarak mekansal açıdan analiz
edildiğinde mekan sayısının kültür evi işlevine yönelik olarak
yeterli olacağı ve daha az müdahale gerektireceği avantajlar
arasında bulunmaktadır. Gelen turistlerin, yerleşimin kültürünü
yansıtan ürünleri ve yaşam biçimlerini aynı anda görebilecek
olmaları açısından da yüklenen işlev önem kazanmaktadır.
Raziye Takkalı Evi’nin yeniden işlev verilerek değerlendirilmesi,
sadece mimari mirasın korunması olarak düşünülemez aynı
zamanda tarihi yapıların yeniden hayata geçirilmesinde bir
örnek teşkil ederek, kültürel sürekliliğe katkı sağlayacaktır.
Bütün bunlara ek olarak koruma uygulaması bir bütün olarak
ele alınmalı, örnek binanın komşuluğunda bulunan binaların
durumu, dokunun koruma amaçlı bütüncül analizi, verilecek
kararlarda etkili olmaktadır. Bu çalışmada bir binanın nitelikleri
üzerinden analizler gerçekleştirilmiş, önerilerde bulunulmaya
çalışılmıştır.
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