
ÖZET/ABSTRACT 

Toplumların önemli tarihsel, kültürel ve yapısal mirasları olan geleneksel yerleşmeler son yıllarda 
modernleşmenin etkisi ile birlikte özgün kimliklerinden uzaklaşıp farklı kimlikler kazanmaktadırlar. Giderek 
standartlaşmaya başlayan ve tek tip kentlerin oluşmasını sağlayan çalışmaların sonucu olarak kentler 
kendilerine özgü kimliklerini kaybetmektedirler. Bir kentin özgün dokusunu kaybetmemesi için var olan 

geleneksel sivil mimari örneklerinin tek basına korunmuş olması yeterli değildir. Kentsel dokuyu oluşturan çevre 
bileşenlerini ile bir bütün halinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Konut ile dış çevre arasındaki 
bağlantıyı sağlayan ilk açık mekân olan bahçeler ait olduğu toplumun dünya görüşü ve inançlarını, geleneklerini, 
sosyal düzen ve organizasyonlarını, hayatlarını kazanma biçimlerini, yani bütün olarak kültürü ve bu kültürün 
gelişmesi hakkında ipuçları verirken aynı zamanda bahçelerde kullanılan kent dokusuna uyum sağlamış çok 
sayıda yerli ve yabancı bitki türü ile mimari desenlerle eşlik ederek kentin şekillenmesinde ve kimlik 
oluşturmasında önemli rol oynar. Bu araştırma kapsamında Bartın kent merkezindeki geleneksel konut 
dokusunun yoğun olduğu beş ayrı mevki belirlenerek bu mevkilerde rastgele örnekleme metodu ile seçilen 
konut bahçelerindeki anket uygulaması yapılmıştır. Anketlerin sonuçları değerlendirilerek geleneksel konutlarda 
ikamet eden konut sakinlerinin bahçeleri ile ilgili tercihleri ve sosyo-ekonomik özelliklerinin bahçelerine 
yansımaları ortaya konurken bu özellikler ile şekillenmiş konut bahçelerindeki mevcut odunsu bitki türleri 
incelenmiştir. Geleneksel konut bahçelerindeki floristik çeşitlilik ve bu çeşitliliğin nasıl bir değişim sergilediği 
saptanmıştır. Ayrıca, konut bahçelerinde tespit edilen floristik çeşitliliğin kentsel peyzajdaki kullanım 
özelliklerine göre tercihleri ortaya konularak kentsel peyzaj tasarımlarına katkıları vurgulanmıştır. 

 
Traditional settlements, which are important historical, cultural and structural heritages of societies, got further 
away from their distinctive identities and gained different identities in recent years, as a result of the effect of 
modernization. Cities are losing their distinctive identities due to the studies that began to gradually be a 
standard and that cause to formation of uniform cities. For ensuring a city to maintain its distinctive tissue, it is 
not adequate to protect only the examples of its existing traditional civil architecture. Environmental 
components that constitute the urban tissue should be dealt with and evaluated as a whole. Gardens, which are 
the first open places providing the link between houses and external environment, give clues about the 
worldviews, beliefs, traditions, social orders, ways of making living, and organizations of the communities that 
they belong to, i.e. cultures of communities as a whole, and their development; and at the same time, they 
play an important role in enabling a city to take shape and create an identity, by accompanying the 
architectural models with their great number of domestic and exotic plant species compatible with the city's 
tissue. Within the scope of this research, five different regions were determined in Bartin's city center, where 
the traditional residential tissue is intense; and then, the questionnaire study was performed in the house 
gardens selected in that area with the random sampling method. By means of the evaluation of the 
questionnaire results, the reflections of the preferences of the dwellers of traditional houses—regarding their 
gardens as well as their socio-economic characteristics—on their gardens were revealed; and the wood-like 
plant species in the house gardens shaped based on such specifications were examined. Floristic diversity in 
traditional house gardens, and how a change this diversity exhibits were determined. In addition, the 
preferences regarding the floristic diversity found in the house gardens were introduced, according to their use 
in urban landscape, and their contributions to urban landscape design were emphasized. 

 


