
NEOLİTİK DÖNEMDEN 

GÜNÜMÜZE ANADOLU’DAN 

İKLİMLENDİRME ÖRNEKLERİ



Kitapta İncelenen Rotalar



TOKALI KİLİSESİ

HİTİT – KAPADOKYA ROTASI



HİTİT – KAPADOKYA ROTASI

• Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nden sonra Hitit Dönemi (M.Ö. 2000-700) 

geliyor. 

• Hitit Dönemi ile Kapadokya yapı ve yeraltı yerleşmeleri arasında doğrudan ve 

açık seçik bir bağlantı pek yok. Ama Kapadokya’daki yeraltı yerleşmelerinin

ilk başlangıcı, bazı araştırmacılar tarafından Hititler ve onların kale surlarının

altındaki toprak içi alt geçitlere kadar uzatılıyor. 





TOKALI KİLİSE / Göreme

• Göreme Vadisi girişindeki Tokalı Kilisesi , uzun yıllar boyunca içindeki resimler

onarıldıktan sonra, şimdi ziyaretçilerin hizmetine açıldı.Bu kilise 10.yy başlarında

yapılmıştır.

• İçeri giren ziyaretçi guruplarının beden ve nefes ısılarının oluşturduğu buhar ve 

nem, resimler üzerinde yoğunlaşarak onların yeniden bozulmasına yol açmış. Öyle

ki, kilisenin ziyarete açılmasıyla birlikte yüzde 60 olan nem oranı yüzde 90’a 

çıkmış. 

• Tokalı Kilise, Kapadokya’nın en dikkate değer kaya kiliselerinden ilk sırada olanı. 

Çünkü hem bölgedeki en büyük oyma kilise hem de içindeki çok sayıdaki resimler; 

sanatsal düzeyi yüksek ve nitelikli olarak değerlendiriliyor. Bu ilginç kilise, üç farklı

dönemde, üç kilise ve bir şapel olarak, iki katlı inşa edilmiş. 



• Kapadokya’nın en ilginç yanlarından biri de,  dünyanın başka hiçbir yerinde

olmayacak kadar yeraltı yerleşmesi,  hatta kentlerinin bulunması. Tüflerin

• Büyük ölçüde Erciyes ve  Hasan  Dağı volkanlarının küllerinden oluşan tüm bölgede

insanlar,  zamanla sertleşmiş bu kalın kül ve tüf tabakasının içine yerleşmişler. 

• Bu durumun iki stratejik nedeni var;  savunma ve  barınma. Öte yandan, bu kül

tabakası çok kolaylıkla kazılıyor. Kolay ve ekonomik bir yöntem.

• Yeraltında yerleşimler kurmanın bir başka ekonomik yanı da  ısınma sorununa yine

sıfır maliyetli bir çözüm getirmiş olması. Kaymaklı’da yapılan ölçümlerde sıcaklık yaz kış 15 

derece olarak saptanmış olup, Kapadokya gibi uzun dondurucu kışların yaşandığı bir

bölgede, günümüz ileri teknolojilerinin bile ulaşamayacağı bir mühendislik olayı olarak

görmek gerek. 
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• NEM VE HAVALANDIRMA:
• Kapadokya’daki bütün tüf yerleşmelerinin giriş kapıları üzerinde bir havalandırma

penceresi var.

• Mevcut kilisenin üzerine yapılan ikinci Eski Kilise ise ilkiyle birlikte algılandığında ortaya
gerçek bir havalandırma ve tüm mekana yayılan bir doğal iklimlendirme kaygısı çıkıyor. 

• Mahaldeki mum ve kandil temelli ısı yayan aydınlatmanın da etkisini dikkate almak
gerekiyor. Ortamda bulunan insan sayısı da bu kaygıyı destekler nitelikte.

• Isınan havanın genleşip yükselmesi ilkesine uygun olarak zemindeki havanın yukarıya, 
üst giriş katına doğru yükselmesi gerekiyor. 

• Tokalı’da ise giriş kapısından gelen serin hava, içerde yine ısınıp genleşerek
yükseleceğinden, üst kata akan havanın yerine zemin katını doldurarak alanda belirli bir
hava dolaşımını sağlanmış olması mümkün.

• Girişte havalandırma penceresi olduğu için, bu durumda kapıdan giren serin havanın hem 
zemine yönelip hem  de  bu katta dolanarak havalandırma penceresinden yine dışarı
atılmış olması gerekiyordu.  

• Tokalı’da,  girişte bulunan havalandırma özellikle mutfağın da  bu alanda bulunması
nedeniyle çok gerekli olmalıydı.  Çünkü dışa bakan özel bir pencere ya da  bacası
yoktu,  kilisenin içine mutfaktan gelen yemek kokularının yayılması istenmeyen bir
durumdu.Tam tersine kiliseler için önemli olan özel tütsülerin kokusuydu ve  mistik
etki için onun yayılması daha uygundu.
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NEM VE HAVALANDIRMA:

• Güneybatıya bakan girişi de  içerdeki

havalandırmaya destek verici bir konuma sahipti.  

• Tokalı Kilise’sinin aldığı baskın rüzgar ve  yağışlar

güneybatı yönünden geliyor; güneybatıdan gelen

rüzgarlar doğrudan kiliselerin içine yöneliyor. 

• Tokalı Kilisesi içindeki ısı ve  hava dolaşımını

etkileyecek olan önemli etmenlerin başında,  

dönemin iç ışıklandırma biçimini de  saymak

gerekiyor. 

• Özellikle giriş kapısının örtük olması

durumunda,  ısı yayan bu bileşenlerin iç

mekanda etkili olduğuna hiç kuşku yok. 

• Ama  bu durumda içerde oluşacak hava kirliliği,  

islenme ve nemi dışa atacak tek seçenek,  kapının

üzerinde şimdi bulunmayan geleneksel ve doğal

havalandırma deliğiydi.Bu delik sayesinde ortamda

istenmeyen is buhar gibi etkenler atılırdı.

TOKALI KİLİSE / Göreme

Cepheden

görünüş ve batıya

açılan kapı
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ANTİK HELEN ROTASI / Miletos

• Hititler’den sonra batıya döndüğümüzde Frig, Lidya, Likya ve Karya (M.Ö.750-300) 

uygarlıkları döneminin mimari ve kentleşme yapısı bir anlamda, sonraki Helen 

(Yunan) dönemine bir geçiş niteliğindeydi. Günümüz batı uygarlığının temelini

oluşturan bu yapılardan birinden bahsedeceğiz.

• Aydın’daki Miletos kentinde Thales adlı düşünür bir zamanlar “Evrenin ana maddesi

sudur” dediğinde binlerce yıl sonra Batı’da bilim ve felsefenin ilk başlangıcı olarak

görülmüştü. Çünkü bu sözle evren ve oluşumu hakkında doğaüstü varlıklara

dayanmadan, insan aklına dayalı ilk açıklama yapılmıştı.

• Dünyada ilk modern kentleşmenin kuralları ve uygulaması gerçekleşmişti. Bu 

yeni ve modern kentleşme öylesine ileri bir düzeydeydi ki, ana caddelerin altlarında

suyolları ve atık su kanalizasyon ağı bile bulunuyordu. 

• Bölgede 98 ayrı koloni yerleşimi bulunmaktadır.
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ANTİK HELEN ROTASI / Miletos

• MODERN KENTİN BAŞLANGICI VE KENT DÜZEYİNDE İLK PLANLI 

İKLİMLENDİRME

• Dönemdeki bilimsel atılım ileri boyutlardaydı, bugün uygarlık tarihinde de bir

Miletos Okulu’ndan söz ediliyor.  Okulun yetiştirdiği kişiler genelde; düşünür ve  

bilim adamları ise fizikçilerdi.

• Göçlerle batıya yerleşimler oldu ve böylece ilerde Batı uygarlığının köken

alacağı ve  Sokrates, Platon,  Aristotales gibi ünlü filozofları yetiştiren Yunan

Aydınlanması’nın önü açılmış oldu. 

• Dönemde ünlü bir kent tasarımcısı olan Miletos’lu Hippodamos ortaya çıkıyor. 

Hippodamos’un tekniği,  bugün çağımızın modern  kentlerinde uygulanan ve  

ızgara planlı olarak adlandırılan,  sokaklarla caddelerin birbirlerini dik

açılarla kesmesi ilkesine dayanan kent uygulamasıdır. Aristotales ünlü

kitabı Politika’da onun için “kentleri bölmeyi icat etmiştir” tanımını kullanıyor.
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• MODERN KENTİN BAŞLANGICI VE KENT DÜZEYİNDE İLK PLANLI 

İKLİMLENDİRME

• Tüm yapı ve  sokaklar,  yörenin doğası ve  iklimine en uygun yöne doğru

yönlendiriliyordu.  Bu yapılandırma kentin bütününe yönelik bir planlı ve  doğal

iklimlendirme uygulamasıydı. 

• Kentin bakacağı yön büyük bir özen ve  ustalıkla seçiliyordu. Örneğin modern  tıbbın

kurucusu Hipokrates’e göre kentlerin kurulmasında en sağlıklı seçim, kentin

yüzünün doğuya bakmasıydı.

• Ünlü filozof Aristotales ise,  Hipokrates gibi kentin doğuya bakmasını,    bu olanaksız

ise de  güneye bakan bir yamaç üzerinde yer alması gerektiğini düşünüyordu. 

• Bütün bunların bir sonucu olarak ızgara biçiminde bölünmüş olan kentin,  her  tür

olumsuz hava koşullarına karşı özel bir savunma sağladığına da hiç kuşku yok. 

• Örneğin yağışlı ve sert rüzgarların estiği mevsimlerde, kentin ızgara planlı sokak düzeni

rüzgarların etkisini kıracağı gibi, çok yağış alan dönemlerde de, bu sokaklar kolayca

suyu birikmeden dışa ve kanallara aktaracaktı.



ANTİK HELEN ROTASI / Miletos

• DOĞAL İKLİMLENDİRME MODELİ OLARAK FAUSTİNA 

HAMAMLARI

• Miletos’un bulunduğu arazi üzerinde Menderes  Nehri dışında bir büyük su

kaynağı bulunmuyor.  Ama  çevresindeki tepelerden aşağıya akan pınarlar ve  ova  

tabanı denizle iç içe olduğu için kuyular aracılığıyla ulaşılan yeraltı suları kenti

beslemeye devam ediyor.  

• Roma  Dönemi’nde çevredeki pınarların suyunu kente taşıyan bir su kemeri

yapılmıştı.  Miletoslular bu kemerden önce,  su ihtiyaçlarını bu kuyulardan karşılamış

olmalıydılar.

• Kent,  buna  bağlı olarak genel bir bakış açısıyla hemen her devirde bir hamamlar

kenti olmuştu.  Bu  konuda verilen bilgiler yetersiz olmasına karşın,  kentin kalıntıları

arasında yaklaşık 9-10 kadar hamam kalıntısı sayılabiliyor. Miletos hamamları içinde

en gösterişlisi ve  sözü ayrıca edilmeye değer hamam kalıntısı Faustina  

Hamamları’dır.  

• Faustina  Hamamları,  Miletos’un ızgara planlı yerleşimin kenarında ama  dışındaki

kurumuş bir dere yatağında inşa edilmişti.  Çünkü kentin güneybatısındaki bu

anıtsal hamamdan sonra,  ızgara planlı yapılaşma için düzlük alanlar gerekiyordu.



ANTİK HELEN ROTASI / Miletos
DOĞAL İKLİMLENDİRME MODELİ OLARAK FAUSTİNA HAMAMLARI

• Faustina Hamamı’nda planda izlendiği kadarıyla beş adet sıcaklık salonu bulunuyor ve bu
salonlar da yine alttan ısıtma sistemiyle ısınıyordu.

• Sıcaklık bölümünden sonra, soğukluk, yani içinde soğuk suyun bulunduğu havuzlu bölüme
giriliyor. Burada büyük havuzdan başka, ona dik açıyla duran bir diğer küçük soğukluk odası
daha bulunuyor. Hamamda hemen tüm mekanlar birbirlerine dik açılarla duracak şekilde
yerleştirilmiş. Büyük olasılıkla bu yöntem, odaları mekana daha yakın yerleştirmek ve yürürken
dönüş sağlamak için tercih edilmiş olmalı.

• Böylece her yönde dikdörtgenlerden oluşan hamamda tam anlamıyla daire biçimli döngüsel bir
yürüyüş güzergahı ortaya çıkıyor; odalar arası hol ve koridorları kaldırarak ısının bu alanlarda
gereksiz yere harcanmasının önüne geçmiş oluyorlardı.

• Hamam bütünüyle alttan ısıtma sistemiyle ısıtılıyor. Ancak alttan ısıtma sisteminin
ayrıntılarını görmek pek mümkün olmuyor, bu bölümlere geçiş özel olarak kilitli tutuluyor. 

• Benzer biçimde yer yer pişmiş toprak boru izlerinin yukarıya uzandığı görülmesine karşın, 
duvardan ısıtma sistemi olup olmadığı tam anlaşılmıyor. Bir olasılık, kalın duvarların çok iri
taşlardan örülmüş olması nedeniyle, büyük mekanlarda duvardan ısıtma pek mümkün değildi. 
Ama küçük sıcak mekanlar, taban dışında duvardan da ısıtılmış olmalıydılar. 
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BİZANS HRİSTİYANLIK (ORTAÇAĞ) 

ROTASI / Ayasofya
• Büyük Roma’nın ikiye bölünmesinden sonra önce Doğu Roma olarak başlayan, ama

giderek Bizans olarak değişen imparatorluk yaklaşık 1000 yıl kadar yaşamını sürdürdü.

• "aya sofya" adı "kutsal bilgelik“ anlamına gelmektedir; Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın

üç niteliğinden biri sayılır.

• Bizans dönemi tarıma dayalı bir ekonomiye dayanıyordu. Yeni ortaya çıkan Hıristiyanlığın,

hem kültürel açıdan henüz yeterli bir yaşam birikimine sahip olmaması, hem de

kendisinden önceki çok tanrılı dinlere olan düşmanca tutumu nedeniyle antik çağın

birikimlerine sırt çevirdi.

• Böylece son derece gelişmiş bir kentsel organizasyona sahip olan Antik Çağ kentleri

yerlerini, Kastro denilen kale, içkale ve köy karışımı yerleşimlere bıraktı.

• Bu Bizans Dönemi’nde, Antik Çağ’ın kentlere su taşıyan ve gelen suları da kent içine

dağıtan gelişmiş su şebekeleri artık kullanılmıyordu. Ama su gereksinimini karşılamak

üzere yerleşimlerde yağmur sularını toplayan kuyular ve sarnıçlar açılıyordu. Bazı

kaynaklar bu dönemde, özellikle M.S. 476- 1453 arasında dünya ikliminin nispeten daha

ılık ve yağışlı olduğunu bildiriyor.
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BİZANS HRİSTİYANLIK (ORTAÇAĞ) 

ROTASI / Ayasofya
AYASOFYA’DA DOĞAL İKLİMLENDİRME İZLERİ

• Dönemin Bizans İmparatoru tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi
yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup
1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan
Mehmed tarafından camiye dönüştürülmüştür.

• Ayasofya başlangıcında iki kez yangınla tahrip olduğundan son Ayasofya’nın
yapımında kesinlikle ahşabın kullanılmasına izin verilmemiştir. Tuğla, harç ve taş
kullanılmıştır. Yapımda kullanılan sütunlar çeşitli tapınaklardan getirtilmiştir.

• Rodos’ta yapılan tuğlaların son derece dayanıklı ve hafif olması, özellikle kubbe için
çok önemliydi. Öyle ki, bu tuğlaların çok gözenekli ve hafif olduklarından suya
atıldıklarında yüzebilecekleri bile söyleniyor.

• Yapının kaymaması için sonrasında dört piramidal payanda duvarı daha yaptırıldı.Kuzey
kısımdakiler daha güçlü inşa edildi.

• Bu anıtsal yapıda kuzey-güney ayrımı öylesine açık ki, Bizans dönemindeki tüm
odalar yapının güneyine yerleştirilmişti. Ayrıca bugüne kalan mozaikler de yine
Ayasofya’nın güney tarafında yoğunlaşıyordu. Benzer mimari tercihler Osmanlı
Dönemi’nde de yapılmış, Mimar Sinan bahçede inşa ettiği türbeleri Ayasofya’nın
özellikle güneydoğu köşesinde toplamıştı.



BİZANS HRİSTİYANLIK (ORTAÇAĞ) 

ROTASI / Ayasofya

• Nem problemini çözebilmek için çeşitli dönemlerde çeşitli sıvalarla onarımlar yapıldığı

gözlemlenmiş olup ; Ayasofya’nın altındaki tüneller ve su kanallarının neme etkisi

aşikardı. Tünellerin zamanla duvarla örülerek kapatılmış olmasını, bugünkü rutubet so-

runlarının önemli bir nedeni olarak gösterilmektedir.

• Ayasofya’da depreme karşı alınmış önlemleri izlemek de şaşırtıcı, yaklaşık 30 santimetre

boyunda iki üçgen kabartma şeklinde ve sivri uçları birbirine karşılıklı 10-15 santimetre

kadar yaklaşacak biçimde duvara gömülen yapılar mevcut olup; bu üçgenlerin sivri uçları

arasına da ince bir cam yerleştirilmiş. Depremin başlangıç safhasında bile bu camlar

kırılacağından, asıl sarsıntıdan önce depremi haber almak mümkün olabiliyordu.

• Deprem dalgalarının güneyden gelmiş olduğunu algılamış olmaları ve depremi önceden

haber veren bu üçgenleri güney yönüne yerleştirmiş olmalarıydı. Depreme karşı bir

başka önleyici oluşum da, sütunların diplerine kurşun halka ve yastıklar yerleştirilmesiydi.

Böylece gelen deprem dalgaları bu kurşunlar tarafından emilecek ve sütunların

sallanması da sınırlı ölçüde kalacaktı.
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Selimiye Camii

• Dünya mimarlık tarihine muhteşem eserler bırakan Mimar Sinan bu camiyi

“Ustalık Eserim” olarak tanımlar. Ayrıca yaptığı çalışmalardanbahsettiği

Tezkiret-ül Bünyan adlı eserinde burada meydana getirdiği kubbe ile

Ayasofya'nın kubbesini aştığını, minarelerinin ise eşsiz olduğunu belirtir.

• Selimiye Camisi ve Külliyesi UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır.
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Selimiye Camii

• Mimar Sinan, Selimiye iç mekan cephelerine yerleştirdiği ışık pencereleriyle

öylesine ferah ve parlak bir ortam yaratmıştı ki, dev fil ayaklar bile dikkati

çekmiyor. 

• Simetrik düzende tasarlanan camiide 8 adet fil ayağı mevcuttur.
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Selimiye Camii

• Selimiye uzaktan bile daha ilk bakışta

göğe, gökyüzüne yönelen, onu kavrayan

bir duruşla inşa edilmiştir. 

Süleymaniye’nin yere yapışan, yeri sıkıca

kavrayan yayvan duruşuna karşılık

Selimiye uçacakmış duygusunu verir. 

• Yaklaşık 31.5 metre çapındaki ana 

kubbeyi destek veren yan kubbeler

olmadan yapmıştır. Böylece ortaya, 

dünyanın en geniş kubbelerinden

birine sahip olan ve gökyüzüne

yükselme eğilimi taşıyan Selimiye Camisi

çıkmıştır.  14 Mart 1575 yılında ilk açılışı

Mimar Sinan tarafından yapılan Selimiye

Camisi’nin iç alanı 1620, toplam alanı ise

2 bin 475 metrekaredir. 
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Selimiye Camii

• Mimar Sinan, bir devekuşu çiftliği kurduruyor. Hazırlanan harcın içine bu kez de 

sayısız devekuşu yumurtası atıyor. Ama kabuklarıyla beraber, bu sayede daha güçlü

bir harç elde edildiği ve örümceklenmenin engellendiği düşünülüyor. 

• Camii içindeki kandiller sebebiyle, Selimiye’nin kubbesinin çıkan islerle kısa sürede

kapkara olacağı çok kesindir. Sinan bu sorunu ise şöyle çözmüş ; özel olarak

tasarlayıp yaptırdığı kandilleri öyle tasarlanmış ki, yağlı is dışarıda değil kandiller

içinde birikiyormuş. 

• Kandillerden günümüze örnek kalmadığı için tasarımı bilinmiyor.
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Selimiye Camii

• Görüldüğü kadarıyla caminin ana giriş kapısı kuzeye açılıyor. Buradaki pencereler

ve diğer büyük kapılar da bu katı çepeçevre dolaşıyor. Bütün bunlardan giren hava, 

içerdeki kandillerin ısıtmasıyla yükselip ikinci ya da mahfillerin bulunduğu kattaki

daha küçük pencerelerden çıkıyor. Böylece caminin içinde güçlü bir hava dolaşımı

oluyor. Bunun da camiye iyi bir havalandırma sağladığı düşünülebilir.



Teşekkürler!


