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Özet 

 Araştırmamızın konusunu, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Konya il 

merkezinde inşa edilen konutlarda; geleneksel, gelişen ve değişen mimari öğeleri 

tespit etmek oluşturmaktadır. Bu amaçla evlerde gelişen ve değişen mimari 

elemanlar irdelenerek; nerede, nasıl, hangi unsurlar kullanılarak ortaya çıktıkları 

belirlenmiştir. Bu dönemde yaşanmaya başlanan kültürel, teknolojik, ekonomik ve 

siyasi faktörlerin ortaya çıkardığı gelişim ve değişim süreçleri; insanları, yaşam 

çevrelerini, konutları etkilemiştir. Ev sahiplerinin sosyo-kültürel ve ekonomik 

durumları da konutların şekillenmesinde etkili olmuştur. Geleneksel evlerde yeni 

ilaveler veya terk edilen mimari detaylar bulunmaktadır. Ayrıca yeni inşa edilen 

evlerde gelişim ve değişimin mimari uygulamaları görülmektedir. Bazı evlerde 

geleneksel yapı unsurları ağırlıklı kalmışken, başka örneklerde gelişim ve değişimin 

mimari elemanları ön plana çıkmıştır.  

 İncelemeler arşiv, literatür ve arazi çalışmalarına dayanmaktadır. Haritalar, 

rölöveler, plan, kesit, görünüş, tablolar, şekiller ve fotoğraflar evlerin anlaşılmasında 

katkı sağlayan materyallerdir. 

 Çalışmada elde edilen verileri üç başlıkta; geleneksel, gelişen ve değişen 

evler olarak sıralayabiliriz. Geleneksel evleri oluşturan ve incelenen örneklerde 

kullanılmaya devam eden mimari unsurlar: (Yığma kerpiç, bağdadi, kerpiç dolgulu 

hımış teknikleri; yüklük, gusülhane, çiçeklik, ağzıaçık, gömme dolapların yer alması; 

sedirli oturma düzeni; tek yönlü iki veya üç cepheli çıkmalar; merdiven üstü 

minderlik; sofaya açılan Bursa kemerleri; hayat kullanımı; döşeme ve tavanlarda 

ahşap kirişleme; tavanlarda düz veya çıtalı (pasalı) tavanlar) olarak izlenmektedir. 

Gelişimi gösteren mimari öğelerde: iç sofalı plan tipinin (Tip 3) yaygınlaşması, oda 

ve sofa boyutlarının büyümesi; planlamada yeni mekanların mutfak, hela, çeşme gibi 

konut içinde yer alması; kırma ve beşik çatı kullanımı ve buna uygun ahşap saçak ve 

metal yağmur olukları, şeklinde görülmektedir. Değişim, malzemede taş, tuğla, 

kiremit, ithal karo kullanımıyla ortaya çıkmaktadır. Ayrıca; planlamada merdiven 

evinin ilavesi, oda içi mobilyalı kullanım, bahçelerin kalkması, ev içinde mutfak, 

banyo, helaların sonradan ilavesi, cihannümalar, balkonlar, üç veya beş köşeli 



v 
 

çıkmalar, sayılabilir. Süslemelerde ise değişim Barok, Neo-klasik, Ampir üsluplarda 

görülmektedir. Cephelerde; dalgalı saçak, plastr sütun, yatay kat ayrımları, düz ve 

şaşırtmalı köşe taşları, üçlü girişler,  basık kemerli kilit taşları, iri akant yaprakları, 

üçgen alınlıklar, pencerelerde basık, yuvarlak, üç merkezli kemerler, kapı üstlerinde 

basık ve yuvarlak kemerler, balkonlarda Bursa kemerleri ve ahşap süslemeler, figürlü 

süsleme, demir parmaklıklarda "S" ve "C" kıvrımları, şeklinde tespit edilmiştir.  

  Tarihi Konya kentinin 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında geleneksel 

konutları ile gelişim ve değişim mimarisinin özelinde durularak, kentin cadde, sokak, 

mahalle düzenlemesi ve evlerin yapısal unsurları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Summary 

 The subject of the research constitutes the identifying the traditional, 

developing and changing architectural elements in the late 19th and early 20th century 

houses built in the city center of Konya. With this purpose in mind, by examining 

developing and changing architectural elements in the houses, it was determined 

where, how, using what elements they were created. The processes of development 

and change posed by cultural, technological, economic and political factors occurring 

in this have affected period the people, their living environment and houses. Socio-

cultural and economic situation of homeowners has also been influential in shaping 

the houses. There exist new additions or abandoned architectural details in traditional 

houses. Moreover, architectural applications of development and change can be seen 

in recently built houses. While some houses mainly have traditional building 

elements, others are seen with the architectural elements of development and change 

coming to the fore.  

 Studies are based on archives, field studies and literature. Maps, survey, 

plans, sections, elevations, tables, figures and photographs are materials that 

contribute to the understanding of the houses. 

 Data obtained in the study may be subcategorized as traditional, developing 

and changing houses. Architectural elements continuing to be used and constituting 

traditional houses are; (stacked adobe, baghdadi, adobe-filled halftimbered 

technique; closet, the fixed wardrobes (for bath), flowerpots, wide-open cupboards, 

daybed seating arrangement, one-way, two or three front overhangs, stairs top bench 

; hall opening Bursa belts, court usage, wooden beams on the floors and ceilings, flat 

or slat (pasalı) ceiling. Architectural elements demonstrating developing houses are; 

the inner hall plan type (Type 3) becoming common, growth of the size of the room 

and the sofa; new spaces like kitchen, toilets and sink  being within the house; the 

use of pitched and gable roof and accordingly wooden metal eaves and rain gutters. 

The change in houses is seen through stone materials, brick, and tile from the use of 

imported tiles. Also, among are the addition of staircases in planning, furnished room 

in use, the removal of the garden; kitchen, bathroom, and toilets added in the houses, 

cihannüma, balconies, three or five-pointed overhangs. The change in decorations on 

the other hand can be seen in Baroque, Neo-classical, and the Empire style. In fronts 



vii 
 

are wavy fringe; plaster columns; horizontal floor separations; straight and staggered 

cornerstones; triple entrance; low arch keystones; large acanthus leaves; triangular 

pediments; receding, round, three-centered arches in windows; receding and round 

arches over the doors. In the balconies are Bursa arches, wooden ornaments, figural 

decorations and the "S" and "C" curves can be identified in iron bars. 

 In this study, the street, avenues and neighborhood layout of the historical 

city of Konya and structural elements of its houses have been tried to put forward 

with an emphasis on developing and changing architectural elements in the late 19th 

and early 20th century. 
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1. GİRİŞ 

 1.1. Konunun Tanımı: 

 İnsan, zamanla edindiği bilgi ve kullandığı teknoloji ile yaşadığı mekanı da 

değiştirmektedir. Tarihi süreçte Konya evlerinin de değiştiğini görüyoruz. Bu 

değişimin kırılma zamanı 19. yüzyılın sonundaki batılılaşma düşüncesi ve yeni 

ulaşım, iletişim sistemlerinin ve ekonomik şartların  Konya'da ortaya çıkmasıdır. 

 Bu sebeple tezimizin ismi 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Konya 

Evlerinin Mimari Gelişimi ve Değişimi olarak belirlenmiştir. Konya Evi denilince 

akıllara farklı ev tipleri gelmektedir. Bu farklı evleri bilimsel anlamda  ortaya 

çıkarmak için belirlenen 19. yüzyılın sonuna kadarki gelişimi, değişimi; ve bu 

tarihten sonraki değişimi doğru olarak belirlememiz gerekmektedir. 

  Gelişim, ilerleme, gelişme işi şeklinde ifade edilmektedir. Değişim, bir zaman 

dilimi içerisindeki değişikliklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. (Türk Dil 

Kurumu, 2015) Gelişme ve değişim insanların hayatında devamlı yer eden 

kavramlardır. İnsanların yaşamındaki önemli konuların başında; konut, yaşam 

tarzları, ekonomi, teknoloji, kentlerin dönüşümü,  gibi değişik ve farklı gelişmeler 

etkili olmaktadır. Sosyal, ekonomik ve kültürel çevredeki durumlar; konutlardaki 

gelişimi ve değişimi etkilemiştir.  

  Konya evlerinde tespit edilen gelişim ve değişmeler tescilli ve tarihi konut 

alanlarında irdelenmiştir. Çalışma alanları kentin üst ölçeğinden başlanarak 

mahallelere ayrılmıştır. Böylece mahallelerde yaşayan Hıristiyan ve Müslüman 

halkın evlerin yapısı üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. 

 Konya evlerini tez konusu seçmemizde, evlerin günümüzdeki durumu etkili 

olmuştur. Günümüzde Konya il merkezinde 170 adet tescilli konut bulunmaktadır. 

Özellikle arşiv çalışmaları esnasında Konya'daki tescilli konutların bile hızlı bir yok 

oluş sürecine girdiği tespit edilmiştir. Konya'nın geleneksel evleri kent ve sokak 

dokusu; sağlıksız yapılaşmaya ve kentsel dönüşümlere kurban edilmiştir. 

Günümüzdeki tescilli konutlar doku olarak bir bütünlük arz etmezler. Konya'nın 
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geleneksel sokağı veya 20. yüzyıl başlarından bir mahalle dokusu günümüze 

ulaşamamıştır. 

 Geleneksel, gelişim ve değişimin Konya evlerindeki farklı yönlerinin 

tespitinde ana kurgu şu şekilde oluşturulmuştur. Geleneksel Konya evinin mimarisi 

tüm öğeleri ile bilinmektedir. Gerek daha önceki yayınlarda, gerekse bizim 

çalışmamızda bunlar tespit edilmiştir. Gelişimde, geleneksel Konya evlerinde 

görülen veya değişimle birlikte ortaya çıkmış, daha önce varlığı bilinen mimari 

elemanların, boyutlarında, kullanım yerlerinde, tekniğinde görülen farklılaşmadır. 

Değişimde ise; geleneksel Konya evlerinde hiç görülmemiş, evlerde daha önce hiç 

var olmamış, mimari öğelerin ortaya çıktığı görülmektedir. 

 Geleneksel Konya evleri kerpiç malzeme ile inşa edilen, hayatlı veya 

mabeyinli plan tipinde, düz toprak damlı, sosyal yaşamda çıkmaz sokakların fazlaca 

yer aldığı bir düzen içerisinde yer almışlardır. Evlerin çevresinde; hayat, bahçe ve 

müştemilat bölümleriyle sosyalleşmeyi sağlayan mekan örgütlenmeleri 

bulunmaktaydı. Evler genellikle tek katlı inşa edilmiştir. Çıkmaz sokaklar komşuları 

ile birlikte sosyal alanlar oluşturmaktaydılar. İslami yaşama göre, saklanma ve 

korunma için bahçe duvarları yüksek olup, zemin kat sokak cepheleri sağır 

bırakılmıştı. Genellikle geleneksel evler dışarıya kapalı tasarlanmışlardır. Evler kendi 

iç dünyalarından meydana gelmekteydi. 

 Konya evlerinin gelişmesinde ve değişmesinde çeşitli faktörler etkili 

olmuştur. Kentlileşmeye bağlı artan nüfus, ekonomi, iş gücünün değişimi, göç 

hareketleri, batılı mimari unsurlar, mimarideki teknik gelişmeler geleneksel konutları 

etkilemiştir. Yapı malzemeleri taş ve tuğla kullanılmaya başlanmıştır. İç sofalı plan 

yaygınlaşmış boyut olarak giderek genişlemiş ve yükselmiştir. Üst örtüde çatılar 

kullanılmaya başlanmıştır. Evler iki veya üç katlıdır. Geleneksel evdeki bahçelerin 

ortadan kalkması ile kamusal mekandan doğrudan özele geçiş sağlanmıştır. Sokaklar, 

sosyal ilişki açısından önemini yitirmiş, evlere ulaşılan yollar olarak kalmıştır. Çok 

işlevli oda fikri yok olunca, her odada yüklük ve gusülhane kullanımı kalkmıştır. 

Bahçe içerisindeki mutfak ve hela evin içerisine taşınmıştır. Şebeke suyunun evelere 

bağlanması ile çeşme, banyo ve hamam konutların içerisinde yer almışlardır.  
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 Değişimin diğer bir unsuru ise Batılı mimari öğelerin kullanımıdır. Daha çok 

cephe mimarisinde Barok, Ampir, Neo-klasik akımın etkileriyle ortaya 

çıkmaktadırlar. Osmanlı Coğrafyasında Batılı düşünce ve yaşantı 1839 Tanzimat 

Fermanıyla ilk önce İstanbul'da yaygınlaşmıştır. Konya'nın Batılı mimari biçimler ile 

tanışması ise kamu yapıları vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 1869 Erkek Rüştiyesi, 1872 

Kız Rüştiyesi, 1889 Mektebi İdadi (Karma Ortaokulu), 1890 Hükümet Konağı bunlar 

arasında sayılabilir. (Tanyeli, 2001:186)  

 Konya'nın önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması Batılı etkilerin 

gelmesini kolaylaştıran bir etkiye sahiptir. Konya Vilayet Salnamesi'nde 1899-1900 

yıllarında, 2078 dükkan, 1 eski bedesten, 1 buğday pazarı, 6 otel, 18 han, 88 fırın, 

isimleri görülmektedir. Konya'da 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında ticari hayatın 

nasıl faal olduğunu bugün çoğu günümüze ulaşmayan 24 adet hanın varlığından da 

anlayabiliyoruz. (Duran,vd., 2006: 247) Ayrıca Konya'da Bağdat demir yolunun 

açılması ile tarım kabuk değiştirmiştir. İç pazar güçlenmiştir. Konya'da üretilen 

hububatın İstanbul'a ve buradan Avrupa'ya taşınması sağlanmıştır. (Özensel, 2015: 

81). 

 Konya'ya, 20. yüzyıl başlarında Bağdat Demir Yolu hattının ulaşması hem 

Batılı mimari tarzları hem de yeni binaları daha hızla arttırmıştır. Bunlar arasında 

Tantavi'nin Ambarı, İstasyon Lojmanları, Grand Hotel de Bağdat, Selçuk Palas, 

Hotel Osmaniye, Hotel Vatan'ı İstasyon çevresinde bulmaktayız. Konya'da 1912 

yılından sonra şehir merkezinde Halep Oteli ve Amerikan Oteli açılmıştır.(Odabaşı, 

1998: 41) Böylece Avrupa mimari tesiri daha hissedilir bir şekilde Konya'daki 

yerlerini almaya başlamıştır. Sonrasında bu etkiler konutlarda uygulama bulmuştur. 

1.2. Amaç ve Kapsam: 

 Tezde, Konya kentinin, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında, kentsel 

dokusu ve konut mimarisinin geçirmiş olduğu gelişimin ve değişimin belirlenmesi 

hedeflenmektedir. Çalışmada amaçlanan ve çözülmek istenen sorulara: "Geleneksel 

Konya Evi ile neyi anlayacağız? Gelişen ve değişen Konya evleri gelenekselle hangi 

yönde ayrışıyor ya da benzeşiyorlar ? çözüm aranmıştır. Bunu yaparken ilk önce 

Konya'nın geleneksel ev mimarisinden yola çıkılmıştır. Sonrasında gelenekselden 

farklılaşan yönler; gelişen ve değişen mimarilerin neler olduğu ve nasıl şekillendiği 
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belirlenmiştir. Tek yapı ölçeğinden yola çıkılarak evlerin mimari içerikleri (malzeme, 

plan, yapı elemanları, cephe, süsleme vs.) incelenerek geleneksel, gelişen ve değişen 

konut mimarisi saptanmaya çalışılmıştır. 

 Konya il merkezinde örnek olarak seçilen kırk adet ev; mimarideki 

geleneksel, gelişim ve değişimin mimarı elemanlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı 

olacak şekilde seçilmiştir. Evler tercih edilirken, Konya'nın tescilli ve tarihi evlerinin 

yoğunlaştığı bölgeler ile gelişim ve değişimin yaşandığı alanlara öncelik verilmiştir. 

Bu bölgelerde geçmişteki ev stokları 1928 yılı kadastro haritalarına göre 

bulunmuştur. Bölgeler içerisinde farklı evlere yer verilerek mimari tiplerin ortaya 

çıkarılması sağlanmıştır. Araştırmalarımız Konya evlerinin 19. yüzyıl sonu ile 20. 

yüzyıl başları arasında değişen tarih aralığında yapıldığını göstermektedir. Tarihi 

bilinen evler 1900-1920 yılları arasında yapılmışlardır. Kadastro haritaları 1928 

yılına aittir ve evlerin çoğu haritalarda görülmektedir. 1921 imar haritalarındaki yol 

ağları geçiş güzergahlarının durumu da tarihlendirmeye yardımcı olmuştur. Konya'da 

batılı mimari biçimlerin görülmesi ve yaygınlaşması 19. yüzyıl sonunu bulmaktadır. 

Bu süreç 1900'lü yıllardan sonra Bağdat Demir yolunun gelmesiyle hızlanmıştır. 

Yeni binalar ve evlerin yapımında Konya'da19. yüzyıl sonlarında hızla artan ve 

devam eden nüfus yoğunluğu da etkili olmuştur. 

 Konya'nın tarihi ve ticari merkezlerinin etrafında yer alan mahallelerde 19. 

yüzyıl sonlarında etkisini göstermeye başlayan tarım toplumundan uzaklaşma, kendi 

ürettiğini, tüketen yaşam anlayışı değişmeye başlamıştır. İnsanlar farklı iş kollarında, 

işçi, tüccar vb. başkalarının koyduğu gelirle yaşamlarını sürdürmeye başlamışladır. 

Yaşamların içindeki bu değişiklikler, fiziksel çevreye ve konutlara da yansımıştır. 

Değişim ilk olarak geleneksel büyük bahçelerin kaldırılmasıyla başlamıştır. Yan 

yana sıralanan konutların ana girişleri sokaklara yönelmiş olup, arka cephelerinde 

oldukça küçülen hayatlara yer verilmiştir. Bazı evlerde hayat da kaldırılmıştır. 

Ayrıca konutlarda, sırasıyla hayatlı plan tipinden, mabeynli ve sonrasında iç sofalı 

evlere geçişle birlikte planlamada gelişim görülmektedir. Bu gelişim ve değişmelerin 

planı oluşturmada, oda tasarımında, cephelerde, üst örtüde, süsleme gibi unsurlar 

üzerinde belirlenmesi ve ispatı esas gaye alınmıştır. Doğal olarak bu gelişim ve 

değişimlerde; günlük hayatta,  tarımsal ve kırsal işlerin terk edilme zorunluluğunu 

doğurmuştur.  
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 Çalışmalarımız sırasında tespitlerimizden biri de geleneksel evlerin mimari 

elemanlarının yok olmaya başlamalarıdır. Plan tipi olarak hayatlı ve tek katlı 

mabeyinli evler neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Katalogda bir adet hayatlı 

ev bulunmaktadır. Hariciyeler bir çok evde artık bulunmazlar. Su kuyuları, tandır, 

çaraş, izbe kısımları zamanla kaldırılmıştır. Bu değişimlerin yanı sıra gelenekselin 

dışında farklı konutların 20. yüzyıl başlarında inşa edildikleri görülmektedir. Daha 

önce araştırmacıların pek ilgisini çekmeyen bu evleri azınlıklar ve zengin tüccar 

Müslümanlar inşa ettirmişlerdir. Bu evler cephe mimarileri, malzeme farklılıkları ile 

gelişim ve değişimin en çok görüldüğü yapılar olmuşlardır. Ancak şunu da belirtmek 

gerekir ki konutlar arasında bıçakla kesilen kesin bir farklılık her evde 

bulunmamaktadır. Geleneksel mimari öğelerden bazı unsurlar gelişen ve değişen 

evlerde de kullanılmaya devam etmiştir. Yüklük donatısı devam edenler olduğu gibi 

sadece gömme dolaplı evler bulunmaktadır. Arada geçiş dönemi yaşayan konutlar da 

mevcuttur. Hariciyelerin ana evin içerisine dahil edilmesi gibi örnekler vardır. Daha 

sonra hariciyelerin tümüyle kalktığı görülür. 

 Konya evlerindeki bu karmaşık durumu çözmek için ev mimarisinde 

gelenekselin tüm öğelerinin ortaya çıkarılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte iç içe geçen gelişim ve değişimin mimari parçalarının ayrımı 

yapılarak, evlerin durumu belirlenmiştir. Konya'da geleneksel ev mimarisi 

unsurlarından bazıları geliştirilmiş, bazısı terk edilmiş ya da olduğu gibi sürdürülen 

unsurlar olmuştur. Ayrıca dışarıdan Avrupa mimarisi etkileri ile yeni unsurlar da 

evlerdeki yerini almıştır. Bunun yanı sıra mimarideki malzeme ve tekniğin ilerlemesi 

bir takım gelişmelere yol açmıştır.  

1.3. Konya'nın Tarihsel Gelişimi Ve Coğrafyası 

 Konya adının, Firig dilinde Kowania, Grekçe  Eikon kelilmelerinden türediği 

kabul edilmektedir. (Yıldırım, 2000:265)Konya'nın ismi klasik çağda İkonion, Roma 

döneminde İconium, Haçlı kaynaklarında Yconium, Conium, Arap kaynaklarında 

Kuniya olarak geçmektedir.(Darkot, 1997:842) Türklerin fethinden sonra 

Selçuklularla birlikte günümüze kadar şehir Konya olarak adlandırılmıştır.(Zoroğlu, 

1984:7) 
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 Konya çevresinde mevcut olan en eski yerleşme merkezlerinde (Çatalhöyük, 

Karahöyük vb.) yaşayan insanlar, bu bölgede ticareti geliştirmişlerdir. Neolitik ve 

Kalkolitik dönemlerde Çatalhöyük (M.Ö.9000-4500) ve Karahöyük gibi büyük 

yerleşim birimleri önemini korurken, Tunç Çağı’nda (M.Ö. 4500-2000) Can Hasan 

ve Sızma’da ve benzer merkezlerdeki yerleşmeler, zamanla tarih sahnesinden 

silinmiştir. Çatalhöyük'te birbirlerine bitişik olarak yapılan kerpiç malzemeden inşa 

edilen, damlarından girilen konutlar Konya'nın en eski evleridir. Konutlar günlük 

işler, pişirme, yatma gibi fonksiyonlara sahip olup, sanat eserleriyle süslenmiştir. 

(Bahar vd., 1996: 24) Bölgede daha sonra yerleşme birimi olarak Konya şehrinin 

merkezinde yer alan Alâeddin Tepesi'ni  görmekteyiz. Alâeddin Tepesi, Tunç 

Çağı’na (M.Ö. 4500-2000) kadar uzanan buluntular veren bir höyük, Anadolu 

Selçuklu Devleti’nin iç kale yerleşmesi ve günümüzde ise Konya şehrinin 

merkezinde yer alan önemli doğal ve arkeolojik sit alanlarından biridir. Höyük, Tunç 

Çağından Osmanlı dönemi sonuna kadar uzanan tüm yerleşim katlarını içermektedir. 

(Akok, 1968: 47) 

 Konya çevresindeki yerleşmelerde, Hitit (M.Ö.1650-712) etkisi 

görülmektedir. Karahöyük önemli Hitit yerleşmelerindendir. (Bahar vd., 1996: 39)  

Hititelerin M.Ö. II. binde Konya civarında önemli eserleri arasında Beyşehir Eflatun 

Pınar ve Fasıllar Anıtı ile Hatıp Kurunta Anıtı sayılabilir. (Karauğuz, 2005:111) Hitit 

döneminde Luvi kültür bölgesinde yer almasına rağmen, Konya şehrinin kuruluş 

yerini oluşturan Alâeddin Tepesinde yapılan kazılarda, Hitit döneminin izlerine 

rastlanmaktadır. 

 Hititlerden sonra, Konya Şehri’nin Frigler (M.Ö. 712-695), Lidyalılar (M.Ö. 

680-546), bir süre de Perslerin (M.Ö.546-335) eline geçtiği anlaşılmaktadır. Bunu 

Kapadokya Krallıklar Dönemi (M.Ö. 322-M.S.17), Roma ve Bizans devirleri izler. 

(Konyalı, 1964:33) 

 Bizans İmparatorluğu topraklarına katılan Konya bu dönemden sonra ilk 

İslam devletleri olan Emeviler ve Abbasilerin akınlarına uğramıştır. M. S. 704’te 

Konya İslam orduları tarafından alınıp, burada bir İslam idaresi kurulmuş ve İslam 

Devletleri’nin Konya’ya yaptıkları akınlar X. yüzyıla kadar devam etmiştir. 

(Konyalı, 1964:34) Malazgirt zaferinden sonra, Anadolu kapıları Türklere açılmış ve 

Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından başkent önce İznik, sonra 1308'e kadar 
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Konya olmuştur.(Yasa, 1998:231)  Konya’nın Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 

fethedilip başkent yapılmasından sonra şehrin fiziki yapısı da değişmiştir. 

Türkmenlerin buraya yerleştirilmesiyle Konya, en parlak dönemine girmiştir. Baş-

kent olma özelliğiyle birlikte kültür, bilim ve sanat şehri olmuştur. Selçuklulardan 

sonra Karamanoğulları Konya'yı topraklarına katmıştır. Konya şehri bu dönemde 

baştan başa mimari eserlerle donatılmıştır.(Özönder, 1989:156) Karamanoğulları 

Beyliği, Osmanlılar tarafından 1466 yılında kesin olarak yenilmiştir. Konya bu 

tarihten itibaren Osmanlının Karaman Eyaleti’nin merkezi olarak yerini almıştır. 

Osmanlı döneminde şehirde canlı bir kültür ve sanat ortamının var olduğunu 

görüyoruz. Kurtuluş Savaşı esnasında da Konya önemini korumuştur. Cumhuriyet’in 

ilanından sonra imar faaliyetlerinin hız kazandığı görülmektedir.   

 Konya, göl tabanı olan ovanın kenarında kurulmuştur. Batısında Takkeli ve 

Loras dağları yükselmektedir. Doğu yönde ise Aksaray'a kadar uzanan 140 km. 

düzlükler ve küçük tepecikler bulunur. Konya'nın önemli akarsularından Meram 

deresi yazın bağ ve bahçeleri sulamaktadır. Konya'nın iklimi kuraktır. Yazları çok 

sıcak, kışları soğuk geçmektedir. Konya ovasına düşen yıllık yağış ortalaması 324 

mm. ölçümüne göre Türkiye ortalamasının en düşük seviyesidir. Ancak yağışlar, 

ziraat için yeterli olmaktadır.(Bahar, vd.,1996:15).  

  Konya Şehri tarihsel gelişimini ve günümüze kadar varlığını sürdürmesini 

bulunduğu coğrafi konuma ve verimli topraklara borçludur. Ayrıca Konya Şehri’nin 

İç Anadolu’yu, Ege, Akdeniz, Karadeniz gibi kıyı bölgelerine bağlayan yol kavşağı 

noktasında olması, şehrin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca coğrafya ev 

mimarisini etkileyen önemli koşulları ortaya çıkarmaktadır. Çatalhöyük'ten itibaren 

görülmeye başlanan ve Konya'nın geleneksel konutlarında uygulanan kerpiç mimari 

bunun en güzel örneğidir. 

1.4. Konya'da Kent Dokusu Ve Konut Yerleşmeleri 

 Konya'nın tarihi kent dokusunun merkezinde her zaman Alaeddin Tepesi yer 

almıştır. M.Ö. 6000 yılından, 18. yüzyıl Osmanlı'sına kadar tüm zaman aralığında ve 

medeniyetlerde görülmektedir. (Akok, 1968: 48) Alaeddin Tepesi ve çevresinde 

gelişen kent dokusu Selçuklu döneminde dış surlara kadar genişlemiş olup, hatta dış 
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surları da aştığı olmuştur. Karamanoğlu döneminde tepenin batısına doğru bir 

genişleme yaşanmıştır. Osmanlı dönemi genellikle Mevlana Külliyesi ve etrafında 

büyüyerek devam etmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde yeni gelişmeler kent 

dokusundaki yerini almaya başlamıştır. Konya'da imar faaliyetleri özellikle 1867 

Konya çarşısı yangınından sonra hız kazanmıştır. "Ebniye" nizamnamesine göre yeni 

binalar ve caddeler açılmıştır. 20. yüzyıl başlarında Konya'ya ulaşan Bağdat demir 

yolu hattı cadde ve sokakların şekillenmesinde öncü olmuştur. 

 Mahallelerin oluşmasında birçok faktör etkili olmuştur. Genellikle birbirini 

tanıyan, aynı aile, tarikat mensupları bir arada olmayı etkileyen unsurlardandır. 

Mahalleler dini ve sosyal yapıların çevresinde oluşmuştur. Konya'nın Selçukluya 

başkentlik yapması ve sonrasındaki konumu mahallerin oluşmasında başlıca tarihi 

etmenlerdir. Konya'da Selçuklu döneminde 40-50 mahallesi ve 60.000 nüfusu vardır. 

(Baykara, 1998: 50). 1830-1831 yılı nüfus sayımında Konya'da 12.457 kişi tespit 

edilmiştir. 19. yüzyıl ortalarında Konya'da mahalle sayısı 140 adeti bulmuştur. 

Bunlar içerisinde Çifte Merdiven Mahallesi (Millet-i Ermiyan) 136 hane; 

Gazialemşah Mahallesi (Millet-i Rum) 69 hanede Hıristiyanlar yaşamaktaydı. (Tuş, 

2001: 123). 1890 yılına gelindiğinde Konya nüfusunun neredeyse dört kat artarak 

44.000 kişiye ulaşmıştır. Bunlar içerisinde 50 Protestan, 150 Katolik, 1500 Rum ve 

3000 Ermeni vatandaş yer almaktadır. (Tuş, 2001: 124). Konya merkezde 1896 

sayımında ise 80 kadar Maruni vatandaşı kayıtlardaki yerini almıştır. (Çolak, 2014: 

910). 19. yüzyıldan sonra siyasi, ekonomik ve sosyal yapıda meydana gelen 

değişimler sebebiyle yeni bir nüfus artışı sürecine girilmiştir. (Tuş, 2001: 126). 

 Temelleri Selçuklu döneminde oluşan mahalle sisteminde atılan; ortada 

mescidin yer aldığı, ticaretin geliştiği ve bunun çevresinde sivil mimarinin 

şekillendiği sistem Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerinde gelişerek devam 

etmiştir.1 

                                                            
1  Konya'da Selçuklu döneminden, Cumhuriyetin ilanına kadar; çarşı ve ticaret mekanları, ikamet 
edilen yerler mahallelerden ayrı bir yerde bulunmaktaydı. (Baykara, 1998: 38) 
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 Konya'nın elimizdeki en eski imar haritası 1921 yılına aittir.  Daha sonraki 

yıllarda 1931, 1945, 1954 imar haritaları yapılmaya devam etmiştir. İmar planları 

günümüz teknolojisine göre Konya Büyükşehir Belediyesi KUDEB müdürlüğünce  

sayılaştırılmıştır. Konumuz gereği sadece 1921 yılı  imar planını çalışmamızda 

inceliyoruz. Ayrıca bunların yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Harita 

Müdürlüğünden 1928 yılına ait kadastro haritaları alınmıştır. Konya'nın geleneksel 

sokak dokusu ve mahalleleri imar ve kadastro haritalarında açıkça görülmektedir. 

Özellikle Konya'nın eski mahalleleri ve katalogda yer alan evlerin bulunduğu 

Mevlana Civarı, Piri Mehmet Paşa ve etrafı, Nakipoğlu Mahalleleri, Karatay ve İnce 

Minareli Medrese arasındaki parseller (Harita 2-5) çevresindeki sokak dokuları dar 

şekillenmiştir. Sokak genişlikleri, insanlara ve o dönemin yük taşıyan hayvan ve 

arabalarına göre yapılmıştır. Özellikle evlerin cephelerdeki köşelerin pahlanarak 

bırakılması arabaların rahat geçmesi için düşünülmüştür. Sokaklar düzgün olmayıp, 

çıkmaz sokaklara sahiptir. Çoğunlukla sokakların düz bir doğrultuda devam etmediği 

görülmektedir. Yön değiştirerek, çıkmaz sokaklara açılırlar. Sokakların belirli bir 

genişliği yoktur. Kendi içerisinde kıvrımlı, düzensiz genişleyen ve daralan 

biçimlerde görülmektedir. Özellikle Konya'nın 1921 (Harita-1) yılı imar haritası 

incelendiği zaman sokak ve caddelerdeki bahsettiğimiz çıkmaz sokaklar ve yolların 

çarpık düzeni çok rahat izlenmektedir. Günümüzde bu çıkmaz sokak dokularını 

Konya'da görmek imkansızdır. Konya'da geleneksel sokak dokusu kalmamıştır. 

Ancak eski haritalar ve fotoğraflar ile bilgi sahibi olabiliyoruz. 

 Kadastro haritalarına göre, geleneksel doku ve daha çok Müslüman ahalinin 

yaşadığı çevre; Mevlana Külliyesi  Çevresi ve Kuzey- Doğusu yerleşim dokusu 

(Harita 2), Piri Mehmet Paşa Ve Etrafı yerleşim dokusu(Harita 3), Nakipoğlu 

Külliyesi Ve Çevresi (Harita 4), Karatay Medresesi ve İnce Minareli Medrese arası. 

(Harita 5) başlıklarında incelenmiştir.  Ana arterlerde açılan caddelerde ve Hıristiyan 

azınlığın yaşadığı bölge Mimar Muzaffer Caddesi Ve çevresi (Harita 6)  ve  Alaeddin 

Caddesi ve çevresi. (Harita 7)  isimleri altında haritalarda işlenmiştir. İstasyon 

caddesinden başlayarak Mimar Muzaffer Caddesi ile devam eden ana caddelerin 
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üzerindeki yapıları Maruniler 20. yüzyılın başlarında inşa etmişlerdir.2 Bunlar 

içerisinde Atatürk Evi, Mimarlar Odası, Augustos Evi, Maruni ikiz evleri, Zübeyde 

Hanım Kız Meslek Lisesi ve günümüze ulaşmayan eski belediye sarayı sayılabilir. 

Konya'nın eski fotoğraflarında bu caddeler üzerindeki evleri çok rahat 

izleyebiliyoruz. Mimar Muzaffer Caddesi'nin güney doğusundaki bölge 

Selçuklulardan itibaren Rum ve Ermeni ahalinin yerleşim alanıdır.3 Harita 6'da 

görüldüğü üzere bu alanda kiliseler ve Fransız Okulları4 bulunmaktadır. 5Bu 

bölgedeki evler tapuda hazine-i maliye kaydı ile azınlıklara ait olduğu görülmektedir. 

Alaeddin Caddesine ve çevresinde de azınlık konutları tespit edilmiştir. Bu ana 

başlıklar altındaki haritalar incelendiği zaman geleneksel, gelişim ve değişimin 

yaşandığı konutlar her zaman aynı bölgede toplanmamışlardır. Geleneksel doku 

içerisinde de değişen Konya Evleri ile karşılaşmak mümkündür. Bu durum ise ticaret 

faaliyetleriyle zenginleşen Müslüman ahalinin yapmış oldukları evlerin varlığı ile 

açıklanabilir. 

 İmar haritaları üzerinde 1921 yıllarında yerleşimin büyük çoğunluğunun 

geleneksel sokaklardan oluştuğunu çok rahat izleyebilmekteyiz. Ancak aynı 

haritalarda İstasyondan başlayıp, Mimar Muzaffer Caddesi6 ve Alaeddin Caddesi7 ile 

devam eden yeni caddeler düzenli ve büyük tasarlanmıştır. (Harita-6,7)Yine aynı 

haritalarda farklı olarak, Anıt civarında, Cedidiye Mahallesi, Abdülaziz Mahallesi, 

                                                            
2 Zafer meydanında İstasyona doğru; 1912 yılında Maruniler tüm konaklarını bu cadde üzerinde 
yapmışlardır. Atatürk Evi de bu yıllarda Yusuf Şar tarafından yaptırılmıştır. (Odabaşı, 1998: 33) 
3 Konya'da Hıristiyanlar dış kale surları yapılmadan önce şehrin güney kesiminde yerleşmiştir. Bu 
mahallelerde Hıristiyan ahali Osmanlı döneminde de varlığını sürdürmüştür. Güney mahallelerindeki 
kiliseler, buradaki varlıklarına önemli bir delalettir. (Baykara, 1998: 31) Ayrıca Larende Kapısı 
civarında, Sahip Ata külliyesi etrafında "Ermen-han" ismiyle zikredilen hanlarda, Ermeni kökenli 
vatandaşlar kalmaktaydı. (Baykara, 1998: 31) F. Sarre Konya gezisinden "Sahip Ata Camisinden 
Rumların oturduğu mahalleye yöneldik, Burada taş ve kerpiç evler yerine nerdeyse yalnız ahşap evler 
var ve bunlar bölgeye zengin bir hava katıyor." (Sarre, 1998:41) 
4  Konya'da 1865 yılında  birer adet Rum ve Ermenilere ait azınlık okulu vardır. 1903 yılında azınlık 
okullarının sayısı artmıştır. Ermeniler için Habanyan, Manbanyan, Sabakyan; Rumlar için Kilise ve 
Parzan okulları açılır.(Önder, 1952:55) 
5 Alaeddin tepesinin güneyinde 1712 tarihinden itibaren Rum kiliselerinin varlığı bilinmektedir. 
(Durukan, 2001: 13) 
6 Mimar Muzaffer caddesinin geçtiği semt Araboğlu ismi ile anılmaktaydı. Atlı tramvay 1906 yılında 
cadde üzerinden geçmekte ve Araboğlu Kosti Evinde makas değiştirmesinden dolayı bu ismi almıştır. 
(Odabaşı, 1998: 30) 
7 Alaaddin Caddesi 20. yüzyılın başlarında açılmıştır. Bu cadde üzerinde inşa edilen ilk yapı  Maruni 
Yusuf Şar'ın inşa ettirdiği konak olup, daha sonra Konya Belediye binası olarak 
kullanılmıştır.(Odabaşı, 1998: 28) 
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Mamuriye Mahallesi, Selimiye Mahallelerini içine alacak şekilde ızgara planlı 

düzgün sokak sistemi uygulanmıştır.(Harita-6) Söz konusu mahallelerdeki azınlık 

evleri daha sonra Balkanlardan gelen göçmelere tahsis edilmiştir. (Özcan, 2006; 

165)Hatta katalogdaki Perihan Özkarakoç evi, bu alanda yer almaktadır. Izgara 

planlama, Tanzimat'tan sonra, Batılılaşma etkileriyle birlikte ortaya çıkan ve Ebniye 

Kanunlarıyla da hükme bağlandıktan sonra, etkili olmuştur. Ebniye Nizamnamesi ve 

Ebniye Beyannamesi 1848-1849 tarihlerinde yürürlüğe girmiş ve inşaat yapımı için 

belli kurallar ortaya koymuştur. Buna göre han, hane ve dükkanlar belirli bir hizada 

tutulmalarının gerektiği, binaların birbirinin önüne çıkma yapmaması gibi maddeler 

düzgün sokak ve caddelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. (Özcan, 2006; 160) 

Kadastro haritalarında detaylı incelenen, Mimar Muzaffer Caddesi, Alaeddin 

Caddesi, Mevlana Caddesi bu şekilde düzenli oluşmuş yeni yol güzergahlarıdır.  

1.5. Konya Evleri İle İlgili Yapılan Çalışmalar: 

 Konya'nın geleneksel evleri ile ilgili ilk bilgileri şeriyye sicil defterleri ve  

seyyahlardan elde ediyoruz.  

 Şeriyye sicillerinde genellikle evlerin kat adeti (tahtani, fevkani) ve 

müştemilatındaki birimler: Bahçesi, ahırı, mutfağı vb. bilgiler aktarılmaktadır. 

Genellikle 17-19. yüzyıl arasındaki defterler incelendiği için döneminin geleneksel 

evleriyle ilgili verilere ulaşmışlardır.(Tuş, 2001:142) Konya'nın 18. yüzyıl şeriyye 

sicil defterlerinde konut tipolojisi için yapılan çalışmada; çıkmaz sokakların 20. 

yüzyıl başlarına göre daha az yer kapladığı, evlerin çoğunlukla tek katlı olmakla 

birlikte iki katlı evlerle de karşılaşıldığı ve üç katlı tek ev örneği bulunduğu bilgileri 

yer almaktadır. (Halaçı, 2012: 1447) 

 Seyyahlar genelde Konya evleriyle ilgili benzer ifadeleri, aynı bilgileri 

yüzeysel anlatmışlardır. Niebuhr 1766 yılında Konya'ya gelmiştir. Konya evleri 

kerpiçten yapılmıştır. Güzel bir görünüme sahip değildir, cümleleri ile 

bahsetmektedir.(Göyünç, 1998: 9) 

 Domenico Badiay Leblich (Ali Bey) 1806 yılındaki ziyaretinde evlerin 

topraktan  veya güneşte pişmiş yine kerpiçten yapıldığını aktarmaktadır. Fakat diğer 
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evlerin yapım malzemesinden yapılmış olan, manzaralı, köşeleri ve çıkmaları ve 

büyük pencereleriyle çok güzel bir ev gördüğünü nakletmektedir.(Eravşar, 2001:258) 

 Clement Huart 1891 yılındaki gezisinde şehrin türbenin etrafında birbiri 

üzerine yığılmış evlerden kurulmuş olduğunu söyler. Evlerin birbirine benzediğini ve 

düzensiz bahçelerin ortasında yer aldığını belirtmektedir. Evlerin kerpiç ve düz damlı 

olduğunu, bu yapılanmanın tarihi yapılarla çelişkiye düştüğünü de yazmıştır. 

(Eravşar, 2001:264) 

 Fraderich Sarre Konya ve çevresinde araştırmalarda bulunmuştur. 

Konakladığı evleri 1895 yılında yayınlanan kitabında anlatmaktadır. Seyyahlar 

içerisinde Konya evleri hakkında en detaylı bilgileri vermiştir. Evlerdeki sofadan 

sıkça söz etmekte olup, hayatlı iki katlı Konya evlerinin üst kattaki tahtaboş ahşap 

giriş bölümünü, galeri olarak tanımlamıştır. Yazar özellikle haremlik ve selamlık 

kısımlarına dikkat çekmiştir. Ayrıca kitabında ahşap pencere kafesleri ve ahşap 

kemerli sofa giriş çizimlerine yer vermiştir. (Sarre, 1998:138). 

 Konya Evlerini bilimsel olarak ilk ele alan ve yayınlayan  Celal Esat Arseven 

olmuştur.(Arseven, 1928) Kitabın Latin harfli genişletilmiş ikici baskısının üzerinde 

tarihi olmasa da 1950-1954 yılları arasına tarihlendirilmektedir. İkinci baskıda 

Konya Evleriyle ilgili daha çok fotoğrafa yer verilmiştir. (Arseven, 1954).  Yapım 

malzemesi, üst örtüsü, hayat kavramı, odaları hakkında bilgiler verilmiştir. 

Konya'nın sadece geleneksel konutları hakkında örnekler gösterilmiştir. 

 Celile Berk, Konya Evleri isimli doçentlik tezi iki bölümden oluşmaktadır. 

(Berk, 1951).  İlk bölümde Konya tarihi, coğrafyası, jeolojik yapısı ve iklimi 

anlatılır. İkinci bölümde evlerin plan özellikleri, yapım malzemesi ve evin bölümleri 

alt başlıklar halinde tek tek açıklanır. Konya'nın geleneksel evleri tüm unsurları ile 

ele alınmış, çizim ve fotoğraflarla desteklenmiştir. Celile Berk gelişen ve değişen 

Konya evlerini fark etmiştir. Bunları sofalı evler başlığı içerisine yerleştirmiş olup, 

Konya'nın zengin zümresinin inşa ettirdiği evler olarak tanımlamaktadır. Ancak 

azınlık evlerinden ve Avrupa mimarisi etkilerinden hiç bahsetmez. 
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 Sedat Hakkı Eldem Türk Evi Plan tipleri isimli kitabında geleneksel Konya 

evlerinden, gelişen ve değişen Konya evlerinden örneklerle bir tipoloji 

oluşturmuştur. (Eldem, 1968)  Özellikle plan tipleri üzerinden gidilen bir çalışma 

yöntemi izlenmiştir. Buna göre en eski plan tipi sırasıyla sofasız (sıra odalı), dış 

sofalı, iç ve orta sofalı evlerdir. Katalogdaki evler Eldem tipolojisine göre 

şekillenmiştir. 

 Metin Sözen ve Osman Nuri Dülgerler "Konya Evlerinden Örnekler" isimli 

makalelerinde dört adet Konya evini ayrıntılı incelemişlerdir. (Sözen ve Dülgerler, 

1979)  Bunları  plan, yapım malzemesi ve süsleme özelliklerine göre 

değerlendirmişlerdir. Bizim için önemi, gelişen ve değişen Konya evleri hakkında 

detaylı ilk bilgileri içeren çalışma olmasıdır. 

 Yılmaz Önge "Konya Evinin Tezyinatı" adlı makalesinde geleneksel ve 

değişen Konya evleri arasındaki farkı ortaya koyan örnekleri vermektedir.  Özellikle 

iç donatıda ve cephelerde görülen gelişen ve değişen mimari öğeler ve süslemeler 

detaylandırılmıştır. (Önge, 1991) 

 Mine Ulusoy "19. yy Konya Ev Mimarisinde Avrupa Mimarisinin Etkileri" 

isimli yüksek lisans tezinde Konya evlerinde görülen Avrupa mimari etkilerini 

incelemiştir. (Ulusoy, 1992). Tezde yer alan üç ev günümüze ulaşmıştır. Gelişen ve 

değişen Konya evlerinden sınırlı sayıda örneğe yer verilmiştir. 

 Konya evleriyle ilgili en çok yayın Haşim Karpuz tarafından yazılmıştır. 

Karaman'da Eski Türk Evleri adlı makalesinde önemli birkaç Karaman evi 

incelenmiş ve bu evlerin Konya evlerine benzer özellikleri ortaya konmuştur. 

(Karpuz, 1992). Türk Sivil Mimarisi adlı yayınında Konya Evlerine ayrı bir başlık 

açılmıştır. Örneklerle, Nakipoğlu, Koyunoğlu ve Fuar-Dedeler Evi, incelenmiştir. 

(Karpuz, 1997).  “Osmanlı’da Konut Mimarisi Konya Örneği” isimli makalesinde 

Konya evlerinin mimari, plan, cephe ve süsleme özellikleri  ayrı başlıklar altında ele 

alınmıştır. (Karpuz, 1999).   

 Osman Kunduracı doktora çalışmasında Batı Toroslar'daki konut mimarisini 

irdelemiştir.(Kunduracı, 1995). Aynı bölgedeki ahşap süslemeyi ayrı bir 
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çalışmasında yayınlamıştır. (Kunduracı, 2002).  Ayrıca Konya İlçelerinden Beyşehir, 

Derebucak,(Kunduracı, 2007)., Hadim (Kunduracı, 1999). ve Karapınar'la 

(Kunduracı, 2006).  ilgili yayınları da vardır. Konya evlerindeki süslemeleri ele 

aldığı makalesinde, Konya merkez başta olmak üzere süsleme unsurlarını iç ve dış 

iki başlıkta incelemiştir. (Kunduracı, 2001). Son yıllardaki iki yayınında, Konya 

Karatay ilçesi (Kunduracı, 2012).  ve Meram ilçelerini kapsayan, (Kunduracı, 2014).   

tarihi Konya evlerini anlatmaktadır. 

 İbrahim Bakır ve Havva Alkan Bala, "Konya'da Ev Mimarisinin Değişimi" 

isimli makalelerinde Konya'nın geleneksel evlerinin mimari özelliklerini 

açıklamışlardır. (Bakır ve Bala, 1998)  Sonrasında, batılılaşma etkisini genel olarak 

ortaya koymuşlardır. Değişimi daha çok 1950'lerden sonra yaygınlaşan betonarme ve 

apartman yapıları üzerinden Konya'daki örnekleriyle anlatmışlardır.  

 Arif Nushet Turgut geleneksel Konya evlerine gönül vermiş, yıllarca bu 

evlerde yaşamış, Konyalı yerel bir yazar olarak, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları 

yayınlanmıştır. Bu yazılar derlenerek, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Eski 

Konya Evleri" ismiyle yayınlanmıştır. Geleneksel Konya Evlerinin yapılışı, mimarisi 

daha çok yaşama kültürü hakkında, kendi yaşamış olduğu deneyimlerle birlikte 

değerli bilgiler aktarmıştır. (Turgut, 2003) 

 Osman Nuri Dülgerler Konya'nın geleneksel konut mimarisi hakkındaki 

görüşlerini Konya Ansiklopedisinde anlatmıştır. Evlerin mimari özellikleri, plan 

şemaları, yapı malzemesi ve tekniği, önemli mekanlar, cepheler ana başlıklarında ele 

alınmıştır. (Dülgerler, 2014) 

1.6. Yöntem: 

 Araştırmalar sırasında ilk yapılan, literatür taraması olmuştur. Yazılı, kitap, 

tez, dergi vb, yayınlardan konut mimarisi ile ilgili bilgiler taranmaya başlanmıştır. 

Özellikle Konya'nın eski gazeteleri, eski fotoğrafları, il yıllıkları, eski haritalarda 

evlerle ilgili bilgi ve belgelere ulaşılmıştır. 

 Arazi çalışmalarında Konya il merkezinde tescilli ve tescilsiz yaklaşık iki yüz 

adet konut yerinde incelenmiştir. Katalogda yer alan kırk adet konutun tamamı, 

Konya Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu tarafından tescillenmiştir. 
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Konya evleri ile ilgili araştırmalara 2010 yılında başlanılmıştır. Konya il merkezinde 

tescilli tüm evlere gidilmiş, fotoğraflanmış ve envanter bilgileri kaydedilmiştir. Saha 

çalışmalarıyla birlikte arşiv çalışmaları da devam etmiştir. Konya Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu'ndan  evlerin tescil fişlerine ulaşılmıştır. Konya Büyükşehir 

Belediyesi Harita Müdürlüğünden alınan 1928 yılına ait kadastro planları tarafımca 

sayısallaştırılmıştır. Kadastro haritaları mülk sahipleri, arazi durumu, sokaklar 

hakkında daha detaylı bilgiler içermektedir. Böylece Konya'nın evlerinin durumu, 

20. yüzyıl başlarında, haritalar yardımıyla daha iyi tespit edilmiştir. Kadastro 

haritaları sayısallaştırılırken katalogda yer alan evlerin yoğunlaştığı bölgeler göz 

önüne alınarak kısım kısım çalışılmıştır. Ayrıca katalogdaki evler, numara sırasına 

göre bu haritalar üzerine işlenmiştir. KUDEB bürosunca sayısallaştırılan eski imar 

planları alınmıştır. Böylece Konya'nın 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl ilk çeyreği, konut 

yerleşmesi, sokaklar ve caddeler belgeleri ile anlaşılır kılınmıştır. 

 Çalışma metodunda tümevarım yöntemi tercih edilmiştir. Evlerin ayrı ayrı 

tüm mimari özelikleri ortaya çıkarılmıştır. Değerlendirmede ise elde edilen bu 

bilgiler genel özelliklere dönüşmüştür. Örnekler bölümü oluşturulurken il 

merkezindeki tescilli ve tescile değer tüm konutlara gidilip yerinde incelenmiştir. 

Katalogdaki kırk adet ev bu arazi çalışmasının verileri göz önüne alınarak 

oluşturulmuştur. Konya'da ev örnekleri belirlenirken farklı mahalle ve bölgelerden 

seçilmesine özen gösterilmiştir. Daha çok değişik tipte örneklere yer verilmiştir. 

  Katalogda yer alan evler, sahibinin ismi veya bugünkü kullanımına göre 

adlandırılmış olup, harf sırasına göre düzenlenmiştir. Evler yerleştirilirken bir 

ayırıma gidilmeden geleneksel Konya evleri ve gelişen, değişen Konya evleri birlikte 

ele alınmıştır. Bunun sebebi; tüm unsurlarıyla geleneksel bir Konya evini, ancak 

çizimlerde görebilmemizdir. Bu durumda katalogdaki evlerin hepsinin bir şekilde 

değişime uğradığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Evlerin rölöveleri mesai arkadaşım da 

olan mimarların çizimleri ve kendi çizimlerimden oluşmaktadır. Katalogda evlerin 

plan, kesit, görünüş ve fotoğraflarına yer verilmiştir. 

 Değerlendirme bölümümde yer alan yapım malzemelerinin anlatımında, 

Konya Evlerinin restorasyon çalışmaları devam ederken yaptığımız incelemeler etkili 
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olmuştur. Sıva raspası sonrasında cephelerde ve iç mekanlarda malzeme olduğu gibi 

ortaya çıktığı için, ne çeşit teknik ve malzeme kullanıldığı (kerpiç, taş, ahşap vb.) 

tespit edilebilmiştir. Aynı zamanda döşemeler, tavanlar ve çatı sistemlerinin 

durumunu bu araştırmalar daha anlaşılır kılmıştır.  

 Tezin hazırlanma aşamasında yararlandığımız yöntemler içerisinde; çizimler, 

fotoğraflar, haritalar, şekiller, tablolar konuların anlaşılmasında önemli katkılar 

sağlamıştır. Haritalar özellikle cadde, sokak dokuları; evlerin parsellerdeki konumları 

ile tarihlendirmeye açıklık getirmiştir. Plan tipolojisi çıkarılırken konutların ana 

yaşam katları esas alınmıştır. Evlerin plan tipleri belirlenirken genellikle esas yaşama 

alanı olarak birinci katlar belirlenmiştir. Ancak çatı katı planlı iki katlı evlerde esas 

yaşam alanını zemin katlar teşkil etmektedir. Konutlar Sedat Hakkı Eldem 

tipolojisine bağlı kalınarak irdelenmiştir. Bu bağlamda diğer şehirlerde olduğu gibi 

hayatlı evden, iç sofalı planlı eve doğru bir gelişimin varlığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Evler arasındaki orantıları belirleyebilmek için, odaların ve sofaların 

genişlik ve yükseklikleri tablolarda sıralanmış olup, aritmetik ortalamaları 

bulunmuştur. Özellikle Konya evleri mimari geleneksel, gelişim ve değişim tablosu; 

farklılıkların, benzerliklerin ve yok olan mimari elemanların anlaşılmasında yardımcı 

olmuştur. Şekillerin yardımı ile evlerdeki ortak bazı mimari elemanlar birlikte 

gösterilerek genel veya münferit çıkarımlar yapılması sağlanmıştır. Cephelerin 

anlatımında çizimler ve fotoğraflar yardımcı elemanlar olmuştur. Cephe rölöveleri ve 

gerekli görülen yerlerde kesitler cephelerde uygulanan mimari formların görülmesine 

olanak vermişlerdir. Süslemede ise daha çok detaya inilmiştir. Geleneksel süsleme 

unsurları (ahşap, çivili vb.) ile Avrupa mimarisinin süsleme üslupları ( Barok, Ampir, 

Neo-klasik vb.) motifler örneklendirilmiştir. Tarihlendirme de hangi kriterler göz 

önüne alınarak tarih aralığının belirlendiği tespit edilmiştir. Karşılaştırma kısmında 

ise geleneksel, gelişme ve değişmenin Konya ölçeğinden yola çıkılarak; Anadolu'da 

ve Balkanlarda, Osmanlı Coğrafyasındaki şehirlerdeki örneklerine bakılarak evlerin 

benzer ve farklı mimari yönleri irdelenmiştir.  

 Konya evlerindeki gelişim ve değişimle ortaya çıkan terim ve kavramlar yeni 

terimler sayfasında açıklanmıştır. 
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2. KONYA EV ÖRNEKLERİ 

Katalog No: 1 

Yapının İsmi: Abdülkadir Dolmacı Evi  

Fotoğraf No: 1-8 

Çizim No: 1-5 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonları 

Sahibi: Karatay Belediyesi 

Yapının Yeri: Karatay İlçesi, Fakıhdede Mahallesi, Mescit Sokağında bulunan ve 

tapuda 54 pafta, 44 ada, 51 parselde kayıtlıdır. 

Genel Tanım: 

 Evi Mehmet Tevfik Efendi yaptırmıştır. Aileden edinilen bilgiler ışığında 19. 

yüzyılın sonlarına doğru tarihlendirilmesi mümkündür.(G.Öncü ile kişisel İletişim, 

2008) Yapı zemin ve birinci kat olmak üzere iki katlı inşa edilmiştir. Bina kuzey, 

güney ve batı olmak üzere üç cepheye sahiptir. Doğu cephe, yanında yer alan ev 

nedeniyle sağır kalmıştır. Güneyde hayat ve müştemilat kısımları yer alır. Kuzeydeki 

sokak cephesinde, üç farklı kapıdan giriş verilmiştir. Birinci kat çıkmasının altında 

bulunan çift kanatlı kapı ile merdiven evine girilir. Ana giriş kapısının batı 

yönündeki çift kanatlı kapı hayata geçiş veren araba kapısı olup, doğu yöndeki tek 

kanatlı kapı doğrudan ahıra açılmaktadır. Kırma çatı içerisine beşik çatılı bir oda 

yerleştirilmiştir. Üst örtünün üzeri alaturka kiremit ile kaplanmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Evin temeli su basman kotuna kadar taş, beden duvarları ise ahşap dikmelerle  

desteklenmiş kerpiç ve tuğla dolgulu hımıştır. Çıkmada bağdadi teknik kullanılmıştır. 

Plan: 

 Yapı üçüncü tip olarak adlandırdığımız iç sofalı ve dört odalı plan şemasına 

göre inşa edilmiştir. Konutun beş adet kapısı mevcuttur. Biri hayat kapısı, diğerleri 

zemin kat mekanlarına giriş kapılarıdır. Kuzey cephede sofa altındaki ana giriş kapısı 

ile taşlığa ve sadece birinci kata çıkışı sağlayan dönel merdivene ulaşılır. Ana giriş 

kapısının solundaki kapı ahıra açılır. Ana giriş kapısının sağında, birinci kat odasının 

altına denk gelecek şekilde, araba kapısı arka hayata ve müştemilata geçişi veren 

alana açılmaktadır. Hayatta ise mutfağa giriş sağlayan diğer bir kapı bulunmaktadır. 

Batı cephesindeki son kapı ara mekanlara açılarak ahır ile hayat arasındaki irtibatı 
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sağlamıştır. Bu ara mekanda, evin kuzeybatı köşesindeki samanlık ve güneybatı 

köşesindeki hizmetli odasının kapıları ile birinci kata çıkılan dönel merdiven 

bulunmaktadır. 

 Samanlık bölümünde tavan alçak tutulmuş olup kuzey cephede samanın 

içeriye atılmasını sağlayan tek pencereye yer verilmiştir. Samanlığın karşısındaki 

hizmetli odasının kapısı birinci kata çıkışı sağlayan merdivenlerin önünde olduğu 

için yerden yükseltilmiştir. Güney ve batı yöne açılan iki penceresi bulunan odanın 

tavanı samanlık gibi alçak tutulmuş olup, odanın doğu beden duvarı üzerinde sadece 

gusülhaneden oluşan küçük bir yüklüğe yer verilmiştir. Bu oda bir dönem mutfak 

olarak kullanıldığı için batı duvarına sonradan bir lavabo yapılmıştır.  

 Zemin katın güneybatı köşesinde hem arka hayattan bir kapı ile girilebilen 

hem de birinci kattan bir merdivenle inilebilen mutfak ve izbe yer almaktadır. 

Mutfak bölümü kuzey ve güney yönünde derinlemesine yönelen dikdörtgen bir plana 

sahip olup, güney yönü uzun tutulmuştur. Birinci kattaki balkonun altında batı yöne 

açılan tek penceresi ile mutfağın ışık ve hava ihtiyacı sağlanmaktadır. Mutfağın 

hayata açılan kapısının hemen yanında ahşap gömme dolap bulunmaktadır. 

 Mutfağa batı yönde bitişik bulunan izbeye mutfaktan dört basamaklı ahşap bir 

merdivenle inilmektedir. İzbe, tavanı yüksek bu mekan ile mutfağın ahşap zemin 

kaplamasını taşıyan ahşap kirişlerin altındaki alçak tavanlı mekandan oluşmaktadır. 

Bu şekilde genişletilen izbe aynı zamanda zemini ve temeli taş olduğu için evin en 

serin bölümü olmuştur. 

 Evin birinci katına, ana kapıdan girilen on basamaklı dönel bir merdivenle 

çıkılmaktadır. Birinci kat, ortada derinlemesine yönelen dikdörtgen bir sofa, sofanın 

iki yanında ikisi ön cepheye ikisi hayata bakan dört oda, tuvalet ve banyodan oluşur.  

 İç sofanın kuzey yönünde sekili sofa çıkması vardır. Bu bölüm sofadan iki 

basamaklı bir merdivenle yükseltilmiş ve önüne ahşap tırabzanlar yerleştirilmiştir. 

Burada boydan boya pencerelere yer verilerek ferah bir oturma bölümü 

oluşturulmuştur.  

 Güney yönde büyük bir penceresi bulunan sofanın, bu büyük penceresinden 

hayata bakan balkona geçiş sağlanmaktadır. Balkon girişinin pencereden sağlanması 

ve zemin pencere yüksekliğinin tek basamakla zor geçilebilecek bir yükseklikte 

olması bu balkonun sonradan yapıldığını düşündürmektedir. Sofanın ortadan bir 
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camekan ile bölünmesi ve bu bölmenin hemen yanına bir lavabo yapılması da 

sonradan yapılan ilavelerdendir. 

 Odaların sofa etrafında yerleşmesinde simetri bulunsa da oda boyutlarındaki 

farklılıklar simetriyi bozmaktadır. Kuzey (ön) cepheye bakan karşılıklı iki odadan 

doğuda olanı sofaya paralel dikdörtgen planlıdır. Fakat batıdaki oda, sofayı dik 

kesecek şekilde, dikdörtgen planda yerleşmiştir. Evin batı cephesinden açılan 

kapıdan geçilip merdivenlerden çıkılarak ulaşılan oda hariciye olarak kullanılmış 

olmalıdır. Günümüzde hem batı cephedeki hem de ana girişten odaya 

girilebilmektedir. Odanın sofa yönündeki beden duvarında yüklük bulunurken ikisi 

kuzey, biri güney cepheye bakan toplam üç adet pencere bulunur. Sağır olan batı 

duvarı boyunca bir sedirin bulunduğu görülmektedir. 

 Sofa yönünde dikdörtgen planlı olan kuzeydoğu köşedeki odada sadece kuzey 

yönde iki pencere odanın ışık ihtiyacını karşılamaktadır. Pencerelerin karşısındaki 

duvarda yüklüğe yer verilmiş olup bu pencerelerin önündeki ahşap yer 

kaplamasındaki izlerden pencerelere paralel istikamette bir sedirin bulunduğu belli 

olmaktadır. 

 Hayata bakan arkadaki karşılıklı iki odanın her ikisi de sofa yönünde 

dikdörtgen planlıdır. Bunlardan güneydoğu köşede yer alan oda diğer odaya nazaran 

daha büyüktür. Odanın büyüklüğünü sağlayan, sofayı da aşan güney duvarının 

hayata olan taşkınlığıdır. Hayat yönünde iki, taşırılan duvarın batı yönünde bir olmak 

üzere, toplam üç pencerenin açılması odanın daha ferah bir mekan olmasını 

sağlamıştır. Hayat yönündeki pencerelerin önünde ve pencerelere paralel istikamette 

bir sedir bulunduğu yine diğer odalarda olduğu gibi ahşap yer döşemesindeki 

izlerden bellidir. Odanın yüklüğü kapı kanadının açıldığı duvardadır. 

 Güneybatı köşedeki oda, birinci katın en küçük odası olma özelliğini 

taşımaktadır. Odanın hava ve ışık ihtiyacını biri güney diğeri batı cepheye açılan iki 

pencere karşılamaktadır. Batı cepheye bakan penceresinin sağında yapının dışından 

taşkınlığıyla fark edilebilen bir gömme dolap bulunmaktadır. Odanın kuzey 

duvarında ise birinci kattaki diğer odalardan farklı olarak sadece gusülhanesi bulunan 

bir yüklüğe yer verilmiştir. Ahşap yer kaplamasında bir ize rastlanmaması ve odanın 

küçüklüğü nedeniyle daha önce burada bir sedirin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

 Sofanın kuzeybatı ve güneybatı odaları arasında banyoya, kuzeydoğu ve 
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güneydoğu odaları arasında ise tuvalete yer verilmiştir. Tuvalet, çatı katı ve mutfak 

arasında bağlantıyı sağlayan merdiven üzerinde ara katta bulunmaktadır.  Banyonun 

bulunduğu bölüm de tuvalet gibi merdiven üzerinde ve ara kattadır. Evin batı 

cephesindeki kapıdan girilerek birinci kattaki sofaya ve hariciye odasına çıkışı 

sağlayan bu merdivenler çatı katıyla bağlantılı olmayıp sofadan sonra banyoyla 

nihayetlenmektedir.  

 Çatı arasındaki mekan kuzey güney doğrultusunda yerleştirilmiştir. Ahşap 

kaplamalı olan çatı katındaki bu mekana sofanın batısında iki oda arasındaki 

merdivenden çıkılmaktadır. Kuzey ve güney yönde ikişer pencere ile aydınlatılan bu 

mekanda odaların üzerindeki kırma çatının içine açılan kapaklar mevcuttur.  

 Zemin kat odasında bir, birinci kat odalarında dört yüklük bulunmaktadır. 

Ahşap malzemeden yapılan yüklükler  sonradan yağlı boya ile boyanmıştır. Birinci 

katın kuzeybatısında odada bulunan yüklük, kapının açıldığı duvarda bulunurken, 

birinci kattaki diğer odalarda yüklükler kapının açılış yönünün karşısında kalan 

duvarda yer almaktadır. Yüklüklerin kapıya uzak noktasında gusülhane bölümüne 

yer verilmiştir. Birinci katın en küçük odası olan güneybatı köşedeki oda ile zemin 

kattaki hizmetli odasında yüklük sadece gusülhaneden oluşmaktadır. Diğer birinci 

kat oda yüklüklerinin kapıya yakın köşesine, üç raflı çiçeklikler yerleştirilmiştir. 

Çiçekliklerin altında çift kapaklı küçük dolaplar bulunmaktadır. Kuzeydoğu köşedeki 

odanın çiçekliği üzerinde üçgen bir alınlık dikkati çekmektedir. Odalarda yüklükler 

dışında çift kanatlı gömme dolaplara da yer verilmiştir. 

 Döşemelerde, zemin kat odalarında ahşap; izbe ve ahırda sille taşı; kaplama 

kullanılmıştır. Birinci kat ve çatı katında ise tabanlara ahşap malzeme çakılmıştır. 

Hayatın zemin kaplamasında taş malzeme görülmektedir. Evin birimlerinin tavanları 

alt katta ahşap kirişlerle, üst katta ahşap alttan çakmalı tavan ile kapatılmıştır. 

 İç oda kapıları genelde tablalı imal edilmişken, ahır ve izbe kısmında çakma 

tekniğinde kapılar ile de karşılaşılmaktadır. Ana girişin karşısındaki merdiven 

doğrudan birinci kata ulaşımı sağlamaktadır. Hayat içerisinden verilen ikinci girişin 

hemen karşısında yine dönel merdiven üst katlara çıkış imkanı vermektedir. İzbe ve 

mutfak bölümlerinde basit ahşap merdivenler bulunmaktadır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Kuzey cephede ortada yer alan çift kanatlı ahşap kapının iki yanında 
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dikdörtgen pencereler yer alır. Bu kapı pencerelerinin solundaki ahır penceresi tüm 

pencerelerden daha küçük tutulmuş olup kareye yakın dikdörtgen görünümü ile de 

diğer pencereden farklılık göstermektedir. Kuzey cephede ayrıca samanlık penceresi 

ile çift kanatlı araba kapısı görülmektedir. Evin birinci katında, çıkmanın sağında ve 

solundaki odaların ikişerden toplam dört penceresi evin tüm cephelerindeki 

pencerelerden daha itinalı yapılmıştır.  Düşey dikdörtgen görünümlü bu pencereler 

üzerindeki üçgen alınlık, sokak yönü dışında diğer pencerelerde kullanılmamıştır. Üç 

cepheli bir planla sokağa doğru taşırılan çıkmanın her cephesinde yer alan olmak 

üzere birbirine bitişik üç penceresi diğer pencerelerden daha büyük ve geniş 

tutulmuştur. Kuzey cephede yer alan diğer pencereler çatı arasının iki penceresi olup 

bunlarda dikey dikdörtgen bir görünüşe sahiptir.  

 Güney cephedeki zemin kat pencereleri, mutfak ve hizmetli odası 

penceresidir. İkisi de dikey dikdörtgen düzenlenmiştir. Birinci katta bu pencereler 

dışında mutfağın hayat giriş kapısı da bulunmaktadır. Mutfak kapısı üzerinde birinci 

kattaki odanın iki penceresi ile diğer odanın tek penceresi de hayattan görülmektedir. 

Ayrıca birinci kattaki hariciye odasının araba kapısı üzerine taşırılan kısmında, 

güneye bakan bir pencere de hayattan izlenmektedir.  Güney cephedeki en ilginç 

pencere uygulamasını sofanın hayat yönündeki penceresi oluşturmaktadır. Bu büyük 

pencere yuvarlak kemerlidir. Kapılar da dahil olmak üzere hiçbir açıklıkta kemer 

kullanılmazken hayata bakan bu bölümde böyle bir uygulamaya gidilmesi dikkat 

çekicidir. Pencerenin büyük olması, önüne ahşap dikmelerle taşınan ve hayata bakan 

bir balkon yapımına ve pencerenin kapı fonksiyonunda kullanılmasına olanak 

sağlamıştır. Büyük bir ihtimalle balkon yapılırken, bu pencere sonraki dönem ilavesi 

olarak eklenmiştir. Güney cephede rastlanan diğer pencereler çatı arasının düşey 

dikdörtgen cepheli iki penceresidir.   

Saçaklar:  

 Su oluklu ahşap saçak, yapıdan ön cephede 50cm., diğer cephelerde 25-30cm. 

dışarıya taşırılmıştır. Saçak kuzey yöndeki çıkmanın şekline bağlı olarak üç yönlü bir 

düzenleme gösterir. Saçak altları ahşap tahtalar ile kaplanmıştır. 

Çıkmalar: 

 Kuzey cephede yer alan çıkma üç köşeli bir sofa çıkmasıdır. Ahşap kirişlerin 

taşıdığı çıkma sokak cephesinde alttan ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Çıkmaya üç 
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cepheden de açılan pencereler birbirlerine bitiştirilmiştir. Çıkmanın kendine ait üç 

yönlü çatısı ana çatıya saplanmıştır. 

Pencereler: 

 Pencerelerin hepsinde ahşap kasa kullanılmıştır. Pencere tipleri farklılık 

göstermektedir. Düşey dikdörtgen pencereler ana cephede diğer pencerelerden farklı 

olarak üçgen ahşap alınlıklarla vurgulanmışlardır. Üst kattaki diğer oda 

pencerelerinde kuzey cephedeki birinci kat oda pencereleri tekrarlanmıştır. Birinci 

katlarda yer alan özgün pencereler 80X175 cm. boyutlarındadır. Oranları da 1/2 

ebatlarındadır. Çatı katındaki pencerelerde de dikey dikdörtgen form kullanılmış 

olup, pencere genişliklerinde büyümenin olduğu görülmektedir. Pencereler şevlidir. 

Pencerelerin açıklığındaki döşemeler ahşap malzeme ile kaplanmıştır. 

 Evin pencerelerinin büyük bir kısmı üstte ve altta açılan ikişer kanatlı tipte 

yapılmışlardır. Güney cephedeki sofa penceresi değişime uğrayarak yenilenmiştir. 

 Zemin kat ve çatı katı pencerelerinde itinasız demir parmaklıklar görülmekte 

çıkma pencereleri dışında özellikle birinci kat pencerelerinde ince bir işçilikle 

yapılmış özgün demir parmaklıklar bulunmaktadır. Balkona geçiş sağlayan büyük 

pencerenin kapısında demir parmaklıklar bulunmamaktadır.  

 Pencerelerde iki tip demir parmaklık kullanılmıştır. Biri basit dikey demir 

çubukların birbirini dik açı ile kesmesinden oluşandır. Diğeri "S" ve "C" 

kıvrımlarının motif olarak kullanılarak bağımsız formların yatayda yan yana 

dizilmeleri ile oluşturulmuştur. Daha sonra yatay eksende karşılıklı ters simetride 

yerleştirilen parçalar kompozisyonu tamamlamıştır. 

Kapılar: 

 Evin zemin katta beş adet giriş kapısı mevcuttur. Kuzey cephede ortada 

sofanın altındaki ana giriş kapısı tablalı imal edilmiştir. Bu kapının solunda ahıra 

açılan tek kanatlı küçük bir ahşap kapı bulunurken sağında ise evin hayatına geçiş 

sağlayan çift kanatlı ahşap araba kapısı çakma tekniğinde yapılmışlardır. Batı 

cephede bulunan kapı ile mutfağın hayat ile irtibatını sağlayan kapı tek kanatlı olup, 

diğer kanatlar gibi çakma tekniğinde ve ahşaptandır.  

Süsleme: 

 Eserde oldukça sade bir süsleme anlayışı mevcuttur. Süsleme evin ahşap ve 

demir malzeme ile yapılan unsurlarında mevcut olup özellikle evin esas yaşam katı 
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olan birinci katta toplanmıştır.   

 Birinci katın pencerelere demir korkulukları el işçiliği olup motiflere göre 

bükülen demirler yine demir malzeme ile birbirlerine kenetlenmiştir. Aynı kattaki 

oda kapılarında kazıma ve kabartma tekniğinde yapılan kapı kolları da özgündür. 

 Ahşap oda yüklükleri süsleme bakımından fazla gösterişli değildir. Çiçeklik 

nişleri dikkat çekerken kuzeydoğu köşedeki odada yüklüğün büyük çiçeklik nişinin 

üzerine üçgen bir alınlık da ilave edilmiştir. Üçgen alınlıklar birinci katın kuzey (ön) 

cepheye bakan oda pencerelerinin üzerinde de yer almaktadır.  Kuzeybatı köşedeki 

odanın (hariciye) ahşap tavanının dört kenarında ahşap çıtaların uçlarında testere dişi 

süsleme görülmektedir.  

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım tekniğinde hımış  kendini göstermektedir.  Ahşap iskeletin arası kerpiç 

ve tuğla malzeme ile doldurulmuştur. Malzemede hımış kerpiç gelenekseli, hımış 

tuğla ise değişimi yansıtmaktadır. 

 Plan olarak Tip 3 olarak adlandırdığımız; iç sofalı dört odalı, merdiveni 

sofayı dik bir açıyla eyvan şeklinde kesen grup içerisinde yer almakta olup değişimin 

bir göstergesidir.  

 Birinci kat odaları 400-500X300 cm. ebatları ve 275 cm. yükseklikleri ile 

geleneksel konuta uygun tasarlanmıştır. Evin hariciyesi geleneksel konuttan farklı 

olarak, evin planının içerisine dahil edilerek değişimi oluşturmuştur. Konutun 

bodrum katta geleneksel "L" planlı bir izbesi vardır. Geleneksel tahtaboş kullanımı 

kalkmıştır. Gusülhaneler geleneksel şekilde odalarda bulunmaktadır. Ancak  değişim, 

sonradan banyo ilavesi ile görülmektedir. Evin iki girişinde dönel merdiven 

kullanılmıştır. Merdiven evinin  ana girişteki konumu ve ayrı bir birim şeklindeki 

fonksiyonu değişimin göstergesidir. Güney yöndeki hayatta, çeşitli müştemilat, 

havuz, tuvalet, fırın gibi geleneksel unsurlara yer verilmiştir. Geleneksel hayat, evin 

arkasında kaldığı için sokak cephesinden algılanmaz. Hayatta mutfak ve tuvalet 

bulunmasına karşın, konutun içerisine sonradan ilave mutfak, tuvalet ve su 

kullanımına bağlı lavabo ilavesi değişimi  aksettirmektedir. Zemin katta plan 

içerisinde ahır, samanlık gibi ayrı mekanlara yer verilmiştir. Geleneksel tandır ve 

çaraş kullanımı yoktur. Konutta geleneksel kuyu ve tulumba ile karşılaşılmamıştır. 

Tavanlar geleneksel şekilde ahşap kaplamalı düzenlenmiştir. Odaların döşemeleri 
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genellikle geleneksel yöntemde ahşap çakılarak oluşturulmuştur. Odaların kapı 

kanatları geleneksel çakma veya değişimin unsuru tablalı olarak iki tipte imal 

edilmişlerdir.   

 Cephede dışa açılma isteği, çıkmanın sokağa yönelmesi ve doğrudan sokağa 

açılan girişle değişime vurgu yapmaktadır. Ana giriş kapısındaki üçlü düzenleme 

kapının iki yanındaki pencerelerle ortaya konmuş ve giriş içeri çekilerek yine 

değişimler cephede belirginleşmiştir. Evin sokak cephesindeki girişler üç adet olup 

hayata, konuta ve ahıra açılmaktadır. Tek hat üzerindeki sokak düzenli olup, çıkmaz 

sokağı yoktur. Üst örtü de değişimi gösteren unsurlar,  çatı katı planlaması ve bunun 

üzerinin de beşik çatı ile kapatılmasıdır. Bu çatı katı plan uygulaması Konya'da 

yaygınlaşacaktır. Burada gördüğümüz bir prototipi mahiyetindedir. Gelişim ahşap 

saçak ve merteklerde izlenmektedir. Çatıda biriken yağmur ve kar suyu tahliyesi 

metal oluklar vasıtasıyla gerçekleşmesi ise yine gelişmenin bir sonucudur. Konutun 

iki adet çıkması vardır. Sokağa bakan, değişimi yansıtan, üç köşeli bir sofa 

çıkmasıdır. Diğeri ise güneyde hayata yönelmiş mimari değişimin bir parçası 

balkondur. Ana giriş kapı kanatları tablalı, hayata açılan kapı ile ahır kapısının 

kanatları ise çakma tekniğinde yapılmışlardır. Pencereler genelde 1/2 oranında 

tasarlanmışlardır. Demir parmaklıklar ise "S" ve "C" formları ile değişimin bir 

ifadesidir.  
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Katalog No: 2 

Yapının İsmi: Akça Konak (Hacı Mehmet Evi) 

Fotoğraf No: 9-14 

Çizim No: 6-9 

Yapım Tarihi: : 19. yüzyıl sonları 

Sahibi: Nuran-Mehmet Naim DAĞLI 

Yapının Yeri: Karatay İlçesi, Mengüç Caddesinde 49 ada, 69 parsel üzerinde, 

Karatay Belediye Binasının kuzey doğusunda yer alır 

Genel Tanım: 

 Belediyenin 1928 tarihli kadastro planlarında Hacı Mehmet ismi geçmektedir. 

Konağın bir dönem sahibi, Belediye Başkanlığı da yapan Samet Kuzucu’dur. Akça 

konak bugün restaurant olarak hizmet vermektedir. Restorasyon çalışmalarında 

cephede değişiklik yapılmadığı, yapının eski fotoğraflarıyla bir karşılaştırmaya 

gidilince görülmektedir. Plan şemasında oynanmamış; ancak bugünkü kullanımına 

bağlı olarak fonksiyonellik düşünülerek hizmet bölümleri oluşturulmuştur. Konut üç 

katlıdır zemin kat ile birinci ve ikinci katlardan meydana gelir. Kırma çatı, Marsilya 

kiremitle kaplanmış olup çatı arası depo şeklinde tasarlanmıştır. Konut, büyükçe bir 

hayatı bulunan parselin kuzeyine yerleştirilmiştir. Evin üç girişi vardır. Biri sokağa 

bakan ana giriş, diğerleri ise hayata bakan girişlerdir. Tüm cepheler dört yönden de 

izlenebilmektedir. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım sistemi yığmadır. Yığma taşıyıcı sistemi moloz taş ve kesme taştan 

oluşmaktadır. Zemin kat ve birinci katta moloz taş ve kesme taş yığma sistemi ile 

yapılmıştır. İkinci katta, ahşap payandaların arası kerpiç malzeme doldurularak 

taşıyıcı sistem meydana gelmiştir. Çıkma da bağdadi tekniği kullanılmıştır. (Aygör, 

2005: 21). 

Plan: 

 Zemin kat planı üç girişle planlanmıştır. Kuzeydeki ana giriş direk 

merdivenlere açılır. Güney cephe hayat girişi iç sofaya açılır. Batıdan hayat giriş 

holüne girilir ve yanında ikici bir merdiven bulunur. İç sofanın doğu yönünde uzun 

dikdörtgen mekanda iki oda bulunur. Batıda bir oda, hayat giriş holü ve iki depo yer 
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almaktadır. Hayatta mutfak, havuz, pekmez ocağı ve tuvalet vardır. (Aygör, 2005: 

21). 

 Birinci kat planında iç sofada karşılıklı mekânlara yer verilmiştir. Doğuda iki 

oda arasında ikinci kata geçit veren merdiven bulunur. Batıda da aynı şekilde iki oda 

arasında merdiven vardır; ancak bu merdiven küçük tutulmuştur. Güney yönde 

sofadan iki kanatlı bir kapı ile balkon çıkmasına ulaşılır. Kuzey yönde yine büyük 

merdivene, yer verilmiştir. (Aygör, 2005: 22). 

 İkinci katta uzun ince dikdörtgen, iç sofanın kuzey cephesinde beş köşeli sofa 

çıkması bulunur. Sofanın doğusunda iki oda arasında merdiven vardır. Batıda ise üç 

adet oda planlanmıştır.  

 Bodrum kat döşemesi sonradan beton malzeme ile kaplanmıştır. Bodrum 

tavanları ahşap kirişlemelidir. Zemin katın tabanları sonradan seramik malzeme ile 

döşenmiştir. Güneydoğu köşede yer alan odanın zemin döşemesi ise ahşap malzeme 

çakılmıştır. Zemin kat tavanlarında ahşap çıtalı malzeme kullanılmıştır. Birinci katın 

sofası ve odalarının; tavan ve taban uygulamalarında ahşap tercih edilmiştir. Mutfak 

ıslak hacim kullanımına bağlı olarak döşemede sonradan seramik kullanılmış olup, 

tavanda ahşap malzeme vardır. İkinci katta sofa ve odalarda zemin döşemesi ahşap 

malzemeden yapılmıştır. Tavan da ise yine tüm katta ahşap bağdadi üzerinde kıtıklı 

sıva ile kaplanmıştır. 

 Kuzeyde ana girişteki oldukça büyük üç kollu merdiven düzenlemesi sofanın 

kuzey ucunda konumlandırılmıştır. Ancak günümüzde iptal edildiği için 

kullanılmamaktadır. Zemin katın batı cephesine açılan bir kapı ile doğrudan ahşap 

tek kollu merdivene ulaşılır. Burası birinci kata çıkışı sağlamaktadır. Birinci katta 

bulunan üçüncü merdiven iki kollu olup, ayrı bir merdiven evi şeklinde 

tasarlanmıştır. Sofaya bir eyvan tarzında doğrudan açılmaktadır. 

 Evin odalarında ahşap gusülhane, dolap, ağzıaçık, çiçeklik ve nişler ile 

karşılaşılmaktadır. Genellikle bu ahşap aksam oldukça sade tasarlanmıştır. Ancak 

birkaç örnekte silmeler halinde profiller ve ağzı açıklarda "C" formları 

görülmektedir. 

 İç oda kapıları tablalı imal edilmiştir. Kapıların çerçevelerinde ve dikdörtgen 

tabla parçalarında silmeler ile hareket kazandırılmıştır. 
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Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Ana giriş, kuzey cephe kompozisyonuna simetrik uygulamalar hakimdir. 

Zemin katta  sonradan restorasyon sırasında eklenmiş simetrik sıralanmış kapı ve 

pencere düzenlemeleri vardır. Birinci katta yatay ve dikey düzlemde simetrik üç 

pencere yer alır. İkinci katta simetrik iki oda penceresinin arasında sofa çıkmasının 

üç penceresi izlenir. Zemin kat köşelerinde ve kapının iki yanında düz sille taşından 

köşe taşları kullanılmıştır. Yapının birinci kat köşelerinde ve ortadaki pencerenin iki 

yanında köşe taşları, kullanılmıştır. Yapıdaki köşe taşları dikdörtgen ve kare 

parçaların birbirini dikey eksende takip etmesiyle oluşmuştur. Birinci katın döşeme 

seviyesinden Sille taşından yatay kat ayrımı yapılmıştır. (Aygör, 2005: 22). 

 Batı cephe zemin katında farklı boyutta iki pencere ile giriş kapısı bulunur. 

Birinci kat ile ikinci katta yatay ve dikey simetri ekseninde üç adet pencere 

düzenlemesi vardır. Güney yönde balkon çıkması ile kuzey yönde sofa çıkması yan 

yüzleri bu cepheden görülür. Kuzey yönde zemin kat ve birinci kat köşe taşları bu 

cepheye de yansır. (Aygör, 2005: 22). 

 Güney cephede asimetrik tek yöndeki odalara açılmış pencereler bulunur. 

Girişin hemen üstünde balkon çıkmasına yer verilmiştir. Bunun üzerinde sofaya denk 

gelen ikinci katta büyük pencere tasarlanmıştır. Doğu cephe düz bir satıh halinde 

ilerler birinci kat ve ikinci katta asimetrik pencere uygulamaları vardır. (Aygör, 

2005: 22). 

 Yapının cephe tasarımındaki esas düzenlemeyi kuzey cephedeki ana giriş 

oluşturmaktadır. Buna göre zemin kattaki ana giriş, yapının cephe düzenlemesine 

göre dikey simetri ekseninde yer almaktadır. Bu dikey simetri ekseninde sırasıyla 

birinci kat penceresi ile ikinci kat beş köşeli sofa çıkması takip eder. Girişi 

vurgulamak için kapı söve ve basık kemerli lento içinde verilmiştir. Aynı zamanda 

girişin iki yanında simetrik kapı ve pencere uygulamasına gidilmiştir. Birinci kat 

köşe taşları ve yatay kat ayrımı cepheyi vurgulayan diğer elemanlardır. Batı cephede 

yatay ve dikey simetri ekseninden pencereler düzenlenmiştir. (Aygör, 2005: 23). 

 Yapıda ilginç bir özellik olarak, ikinci ve bazı birinci kat pencerelerinde 

sövelerde ve lentolarda bağdadi tekniğinin uygulanması görülür. Beş köşeli sofa 

çıkması ile konsol kirişli balkon çıkması Konya evleri içinde nadir örnekler olarak 

karşımıza çıkar. 
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Saçaklar: 

 Su oluklu ahşap saçak yapıdan 100 cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak yapıyı 

dört cephede de dolanır. Saçak kuzey yöndeki çıkmanın şekline bağlı olarak beş 

köşeli bir düzenlemede izlenir. Alışılmış mertek uzatmalı saçağın mertekleri ahşap 

çıtalarla kaplandığı için görülmez. (Aygör, 2005: 23). 

Çıkmalar: 

 Kuzey cephede ikinci katta sofa çıkması bulunur. Çıkma beş köşelidir. 

Bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Pencereleri beş bölümden oluşur. Ortadaki geniş 

tutulmuştur. Bunun iki yanındaki pencere daha küçüktür. Yanlarda yer alan iki 

pencere ise çıkmanın şeklinden dolayı çok dardır. Pencere altlarında dikdörtgen 

panolarla süsleme yapılmıştır. (Aygör, 2005: 23). 

 Güney cephe birinci kat sofasına balkon çıkması yerleştirilmiştir. Balkon 

konsol kirişli ahşap çıkmadır. Balkon korkulukları demir parmaklıklarla 

korunmuştur. Balkonun ahşap saçağını iki adet ahşap direk taşır. Saçak üçgen 

kesitlidir. Demir parmaklıklar dikey çubuklardan meydana gelir. Çubukların iki 

yerinde eşkenar dörtgen ve kare süsleme izlenir. (Aygör, 2005: 23). 

Pencereler: 

 Yapıda çok çeşitli pencere düzenlemeleri vardır. Bunun için pencereler 

cephelerdeki konum ve dizilişlerine göre ayrı  ayrı  anlatılacaktır. 

 Kuzey cephe bodrum kat pencereleri dikdörtgen  taş söve ve lentolar içinde 

bulunur. Boyutları 80x120 cm. ile 2/3 oranındadır. Zemin kat pencereleri 160x240 

cm. ile 2/3 oranındadır. Bu pencereler taş söve ile lentosu basık kemerli parçalar 

içinde yer alır. Basık kemerde kilit taşı kullanılmıştır. Basık kemerin köşelerinde 

kare taş parçalar kullanılmıştır. Birinci kat oda pencereleri 150x180cm. ölçüsünde 

5/6 oranındadır. Bu pencerelerin söve ve lentoları bağdadidir ve tek kademe silme ile 

hareketlendirilmiştir. (Aygör, 2005: 24). 

 Batı cephe bodrum katında ahşap söve ve lentolu farklı ölçülerde iki pencere 

bulunur. Zemin kat ve birinci katta üç farklı ölçüde pencere bulunur. Bunlar 

160x200cm. ile 4/5, 140x200 ile 7/10 ve 100x200 ile ½ oranlarındaki pencerelerdir. 

Dikdörtgen söve ve lentolu pencereler bağdadidir. Sadece kuzeydeki birinci kat 

penceresinde basık kemer kullanılmıştır. Diğer iki cephede de aynı oranda, söve ve 

lentoları bağdadi pencereler kullanılmıştır. 
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 Pencereler duvar içlerinde şevli kullanılmışlardır. Pencerenin duvar nişinin iç 

döşemesi ahşap kaplamalıdır. Pencereler üstü sabit, altı ikişer ve üçer kanatlı açılan 

tipte yapılmıştır. 

  Kuzey cephe birinci kat pencere demir parmaklıkları 160x230 cm. 

ölçüsündedir. Demir parmaklık kompozisyonunu iki bölüm meydana getirir. Ana 

çerçeve simetrik olarak tasarlanmış iki dikdörtgen çerçeveden oluşur. Bu çerçeve on 

dikey demir çubukla on bir ölüme ayrılmıştır. On bir bölüm yatayda çeşitli parçaların 

yerleştirilmesiyle tamamlanmıştır. Bu simetrik kompozisyonun birinin tasvirinde 

sırasıyla; kalp, “C” kıvrımı, daire, “C” kıvrımı ve uçları kıvrılmış “U” motifleri 

kullanılmıştır. Bu motifler yatay düzlemde on bir sıra halinde tekrarlanır. Aynı 

tasarım bir altta ters simetride uygulanarak çerçeve süslemesi oluşturulmuştur. Dikey 

çubukların uçları yukarıda çeşitli boylarda açık bırakılmıştır. 

 Batı cephede tasarımları aynı fakat boyutları farklı iki parmaklık 

kompozisyonu vardır. Bunlardan büyük boyutlu olan 122x136 cm. ölçüsündedir. 

Parmaklık tasarımı dik dokuz demir çubukla on bölüme ayrılır. Üstten başlayarak 

sırasıyla kalp ve “C” motifleri yatayda on bölümü doldurmuştur. Daha sonra uçları 

kıvrılmış “U” motifleri ters simetride karşılıklı yerleştirilmiş. “U” parçanın altında 

sırasıyla “C” kıvrımı, daire, kalp, “C” kıvrımları on bölümde yine yatayda sıralanır. 

Parmaklığın alınlığında simetrik iki völütlü “S” parçasına yer verilmiştir. Küçük 

boyutlu pencere tasarımı, büyük pencere ile aynıdır. Tek fark demir çerçeve altı 

demir çubukla yedi bölüme ayrılmış. Motifler yatayda bu yedi bölüm içinde  büyük 

parmaklık ile aynı düzenlemede sıralanmıştır.(Aygör, 2005:25). 

Kapılar: 

Kuzey giriş kapısı taş söve ile basık kemerli bir lento içerisinde bulunur. Basık 

kemerde kilit taşı kullanılmıştır. Kemer köşelerinde kare parçalar yatay kat ayrımıyla 

uyum sağlayacak biçimde yerleştirilmiştir. Kapı iki kanatlıdır. Kanatlar simetrik 

olarak tasarlanmıştır. Tek kapı kanadı üç bölüme ayrılmıştır. En altta dikdörtgen 

panonun içinde üçgen iki kabartma vardır. Ortada kare silmeli bölüm “X” ile 

vurgulanmıştır. Üsteki uzun dikdörtgen pano silmelerle hareketlendirilmiştir. (Aygör, 

2005: 24). 
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Güney giriş kapısı tek kanatlı ve camekanlı yapısıyla muhtemelen sonradan 

eklenmiştir. Aynı durum batı cephedeki kapı içinde geçerlidir. 

Süsleme: 

 Süsleme ahşap aksamda çiçeklikler üzerinde yoğunlaşır. Çiçekliğin iki 

yanında plaster sütünceler ve üzerlerindeki silmeli profiller. Yine dolap kapaklarında 

izlenen profiller ahşap üzerine uygulanan süslemelerdir. Ağzıaçıklardaki "C" 

kıvrımları ara bölmelerin ana formunu oluşturmada kullanılmışlardır. Birinci katın iç 

sofa tavanının ortasına ahşap malzemeden iki kademeli fırfır "marul" tavan göbeği 

dikkat çekici biçimde vurgulanmıştır. Ahşap merdiven korkuluk ve babalarında torna 

işçiliğinde boğumlamalı süsleme karakterleri işlenmiştir. 

 Cephelerde ise kapı ve pencerelerde basık kemer uygulamaları ve bunların 

ortasındaki plastır kilit taşı kullanımları izlenmektedir. Ayrıca  köşe taşları ve yatay 

kat ayrımı vurguları da yapıya ayrı karakter kazandıran unsurlardır. Demir 

parmaklıklardaki kalp, “C”, “U”, “S” biçimleri de süsleme unsuru olarak 

görülmektedir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Konutun yapım tekniği yığmadır. Taşıyıcı ana sistem moloz taş ve kesme 

taştır. Değişimi yansıtan  yapım tekniği ve malzemeleri kullanılmakla birlikte; üst 

katta kerpiç, çıkmalarda bağdadi geleneksel yöntemleri de barındırmaktadır.  

 Plan iç sofalı ve dört veya daha fazla odalı 3. tip şemayı yansıtmaktadır. 

Merdivenler çok çeşitlenmiş olup, değişimin birer parçalarıdırlar. Üç adet farklı ara 

merdiven düzenlemesinde tek, iki ve üç kollu örnekler sergilenmiştir. Sofayı dik bir 

eyvan halinde kesen merdiven evi (kovası) değişimle birlikte planı etkilemiştir.  

 Gelişimin sonucu odaların genişlik metrekareleri ve yükseklikleri artar. 

Birinci kat odalarından özgün olanları 310X530 cm. 350X500 cm. boyutlarındadır. 

Yükseklikler ise zemin katta 300 cm., birinci katta 330 cm. olarak ölçülmüştür. 

Odalar farklı amaçlar için kullanılması değişimin göstergesidir. Ev oldukça büyük bir 

yapı olup, restorasyon çalışmaları sırasında restaurant, gibi fonksiyon verilerek 

hizmete açılmıştır. Konağın üç farklı merdiveni ve farklı ulaşım olanakları evin 

hariciyesinin yine kat planları içerisinde çözülmüş olduğunu akla getirmektedir. Evin 

içerisine ıslak hacimler, mutfak, tuvalet, lavabo sonraki dönem ilaveleridir. Katlarda 

yıkanmak için geleneksel gusülhaneler bulunmaktadır. Geleneksel hayatta mutfak, 
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havuz, pekmez ocağı ve müştemilat kısımları görülmektedir. Tavanlar ahşap 

kaplamalı olup, fırfır göbek süslemeleri vardır. Odaların döşemeleri ahşap 

kaplamalıdır. Restorasyon sırasında farklı malzeme de kullanılmıştır. Oda kapıları 

tablalıdır.  

 Cepheler Avrupa mimarisi etkileri  ile değişimi göstermektedir. Simetrik 

cepheler,  köşe taşları, yatay kat ayrımları vb. Konya’nın değişen cephe anlayışını 

yansıtmaktadır. Mimari gelişmenin sonucu; kırma çatı ahşap mertekli olup, saçaktaki 

ahşap kaplamalar merteğin görülmesini engellemektedir. Bağdadi beşgen çıkma 

değişimin ilginç bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayata bakan balkon ve 

yine değişimin bir uygulaması olarak görülmektedir. Yapıda farklı ebatlarda pencere 

formları mevcuttur. Oranları 2/3, 5/6, 4/5 ve ½ şeklinde izlenir. Yine değişimin bir 

özelliği pencerelerin söve ve lentoları bağdadi tekniğinde dışa taşkın yapılmışlardır. 

Ana giriş kapıları Avrupa mimari etkileri barındırırlar. Demir parmaklıklardaki 

değişimler “C”, “S” kıvrımlı motiflerde izlenmektedir. 
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Katalog No: 3 

Yapının İsmi: Ali Ulu Evi 

Fotoğraf No: 15-20 

Çizim No: 10-13 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl ilk çeyreğini 

Sahibi: Ali Ulu 

Yapının Yeri: Meram İlçesi, Kalecik Mahallesi, Ziya Gökalp Sokak, No:7, 107 

pafta, 270 ada, 8 parsel üzerinde bulunur. 

Genel Tanım:  

İplikçi Camii arkasındaki sokak içinde bulunan konut, tarihi ticari dokuya 

yakın bir mesafede inşa edilmiştir. Evin, yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 

Ancak, mimari karşılaştırmalar 20. yüzyılın ilk çeyreğini işaret etmektedir. İki katlı 

yapının üst örtüsünde kırma çatı kullanılmış olup alaturka kiremitle kaplanmıştır. İki 

cepheli evin, sokak hizasındaki iki cephesi yapılaşmadan dolayı sağır kalmıştır. 

Hemen bitişiğinde yer alan konutla ikiz ev tarzında inşa edildiği görülmektedir. 

Konya için sıra ev dizisini oluşturan günümüze kalan nadir örneklerdendir. Konutun 

arka cephesinde bir hayat ve içerisinde müştemilata yer verilmiştir.  

Malzeme ve Teknik: 

Yapım malzemesinde çeşitlilikle karşılaşılır. Yapıda kerpiç, taş, tuğla ve ahşabın 

yapım malzemesi olarak kullanıldığı görülür. Evin ana beden duvarları temel seviyesine 

kadar moloz taş malzemeden yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Zemin ve üst kat beden 

duvarları, ahşap hatıllar ve dikmeler arasında dolgu malzemesi olarak tuğla kullanılarak 

hımış tekniğinde yapılmıştır. Üst katlarda odalar arasındaki iç bölme duvarları ve 

çıkmalar bağdadi tekniğine yer verilmiştir. Hayat duvarı ve müştemilatta kerpiç 

malzeme kullanılmıştır.  

Plan:  

Evin doğusunda hayatı bulunmaktadır. Hayatın ortasında havuza yer 

verilmiştir. Hayatın güneyinde aynı ölçülerde iki mekan tasarlanmıştır. Güneydoğuda 

bulunan kısım depo veya kiler olarak kullanılır. Güneybatıdaki bölüm mutfak (aşevi) 

olarak hizmet vermiştir. Mutfağın doğusunda duvar yüzeyine ocak yapılmıştır.  
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Ev iki katlı olarak; iç sofalı plan tipinde yapılmıştır. Üst kat ile alt katın plan 

şeması birbirinden farklıdır. Üst katta odalar sofanın her iki yanında yer alırken, alt 

katta sofanın sadece bir tarafında bulunur.  

Konuta giriş, batı cephesindeki yerden yükseltilmiş bir kapı ile sağlanmıştır. Bu 

ana giriş dışında eve geçiş sağlayan iki kapı daha bulunmaktadır. Bunlardan biri batı 

cephenin sağ köşesinde bulunur ve direk zemin kat sofasına açılır. Diğeri ise arkada 

hayat cephesinde yer alır. 

Ana cepheden konuta girildiği zaman, üst kata çıkışı sağlayan tek kollu 

merdiven ile karşılaşılır. Zemin kat sofası doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. 

Kuzeyinde iki odaya yer verilmiştir. Hayata bakan duvarın kuzey doğu köşesine tuvalet 

ilavesi yapılmıştır. Sofa doğu duvarında şevli bir pencere ile aydınlatılmaktadır. 

Merdiven altı depo olarak değerlendirilmiştir. Deponun ahşap bir kapıyla sofayla irtibatı 

sağlanır.  Zemin katta iki adet odaya yer verilmiştir. Kuzey batıda yer alan oda özgün 

özelliklerini kaybetmiştir. Daha sonraki dönem ilaveleri ve beton malzeme kullanımı 

izlenir. Kuzey doğudaki oda hayata açılan iki adet pencere ile aydınlatılır. Odanın doğu 

duvarında yüklük ve dolaplar bulunur.  

Birinci kat iç sofası doğu batı yönünde konumlanmıştır. Sofa etrafında üç oda, 

mutfak ve tuvalet bulunmaktadır. Sofada süslemeli ahşap aynalık ile karşılaşılır. Sofa 

ahşap camekânla ortadan ikiye bölünerek iki ayrı mekan şeklinde kullanılmaktadır. 

Güney duvarda sonradan kapıya dönüştürüldüğünü düşündüğümüz dolap 

bulunmaktadır. Buradan hela ve banyo olarak kullanılan küçük bir mekana 

girilmektedir. Sofanın sağındaki ahşap kapı uzun ince koridor şeklinde düzenlenmiş ve 

sonradan mutfağa dönüştürülmüş mekana açılır. Mutfağın güney duvarında niş ve 

bununda üzerinde kapatılmış bir tepe penceresi görülür. Sofanın güneyindeki oda batı 

duvardaki iki adet dikdörtgen formlu ve şevli pencerelerle aydınlatılmıştır. Pencerelerin 

tavanı ahşap kaplamadır ve içi boş silmeli kartuşlar dikkati çeker. Güney duvarda 

kapaklı ahşap dolabı bulunmaktadır. Doğu duvarda kapının yanında ahşap yüklük ve 

aynalık mevcuttur. Aynalık üçgen alınlıklıdır ve alt kısmı kapaklı dolap olarak 

düzenlenmiştir. Dolap ve pencerelerin alt hizasında ahşap hatıl odanın duvarlarını 

dolanmaktadır. Kuzeybatı yöndeki oda dikdörtgen planlıdır. Arkasındaki oda ile 

birleştirilerek daha büyük bir mekan elde etmek için doğu duvarına üç bölmeli ahşap bir 

camekan yapılmıştır. Bu oda batı duvardaki iki adet dikdörtgen formlu ve şevli 
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pencerelerle aydınlatılmıştır. Yine pencerelerin alt hizasında ahşap hatıl tüm duvarları 

çevrelemektedir. Kuzeydoğudaki oda doğu duvara açılmış iki adet dikdörtgen formlu ve 

şevli pencerelerle aydınlatılmıştır. Batı duvarda yanındaki odayla bağlantı sağlayan 

camekân görülmektedir. Yüklük odanın güneybatı köşesinde yer almaktadır. 

Zemin kat sofa tavanı ahşap kirişlemelidir ve bu kirişler alttan hasırla 

kaplanmıştır. Üst katın yükünü taşıması için kalınca bir kiriş atılmıştır. Bu kirişi de  

altı adet ahşap direkler desteklemiştir. Bu direklerden bazılarının sonradan yapıldığı 

açıkça görülmektedir. Sadece ilk ahşap direk taş kaidelidir. Sofa zemini betonla 

kaplıdır. Odaların tabanı ahşap kaplamalıdır. Zemin kat odalarının tavanı yuvarlak 

kesitli ahşap kirişlemelidir ve kirişler alttan hasırla kaplanmıştır. Döşeme ahşap 

kaplamadır ve pencere alt seviyesinde odayı ahşap hatıl çevrelemektedir. 

 Birinci kat sofası zemini ve tavanı ahşap kaplamadır.  Tavan kaplamasını 

silmeli ahşap pervaz çevrelemektedir. Pencere alt seviyesinde başlayan ahşap hatıl 

sofayı dolanmaktadır. 

Zemin kat ve birinci katın kuzey doğu yöndeki odalarının batı cephelerinde 

yüklük ve dolap bulunmaktadır. Ayrıca birinci kat güney batı yöndeki oda da yine 

yüklük, dolap ve çiçeklik izlenmektedir. 

Zemin kat oda kapıları genelde çakma tekniğinde yapılmıştır. Birinci kat iç 

oda kapıları ise genelde tablalı imal edilmiştir. Birinci kat kapı pervazlarında 

silmelerle hareketlilik sağlanarak süslemeye gidilmiştir. 

Ahşap merdiven zemin katta ana girişin tam karşısında konumlandırılmıştır. 

İki adet farklı kapıdan biri  merdivenin altı depo kısmına, diğeri merdivenin çıkış 

bölümüne açılmaktadır. Tek kollu, on basamaklı ahşap merdiven iki duvarın 

arasından yukarı doğru uzanarak birinci kata ulaşmaktadır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Ev iki  cephelidir . Ana giriş cephesi batı yönde doğrudan sokak ile bağlantılıdır. 

Kapı içeriye doğru çekilmiştir. Böylece kapı bir niş boşluğu şeklinde tasarlanmıştır. 

Cepheye hareketlilik katan başka unsur da pencerelerdir. Pencereler altı bölümlüdür ve 

etrafı ahşap çerçevelidir. Üst katta  aynı form ve büyüklükte beş pencere bulunurken. 

Zemin katta ise girişin yanlarında farklı ebatlarda birer pencere vardır.  

Doğu cephe hayatın bulunduğu kısım avlu duvarıyla çevrilidir. Ön cepheye 

nazaran daha hareketlidir. Duvarları sıvalı ve badanalıdır. Sofa ve sofanın 
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güneyindeki mekanlarla birlikte cephe dışa taşıntı yapar.  Cephe çıkıntısını 

tamamlayan unsur iki yöne eğimli çatısıdır. Doğu cephede biri kapatılmış üç pencere 

vardır. Üst kat pencereleri ön cephedekilerle aynı formda olup, dövme demir 

parmaklıklıdır. Yine ön cephedeki gibi çerçevelenmiştir. Ancak bu çerçeveler ahşap 

renginde bırakılmıştır. Alt kat seviyesinde hayat kapısı ve dikdörtgen formlu 

alınlıksız pencere uygulamasına gidilmiştir. En üstte dikdörtgen formlu iki tepe 

penceresiyle cephenin dışarı çıkıntı yapan kısmı hareketlendirilmiştir. Üst kat  

pencerelerinin alt seviyesine dayandırılan ahşap pergola bulunmaktadır.  Kuzeydeki 

odaların olduğu kısımda altta ve üstte ikişer pencere vardır. Bu pencereler üsttekileri 

alınlıklı, alttakileri düz olmak üzere yan taraf ile uyumludur. 

Kuzey cephe ve güney cephe sağırdır ve bitişiğinde komşu bina yer almaktadır. 

Binanın her iki cephesi kuzeydeki komşu bina ile uyumludur.  

Saçaklar:  

 Batı cephede saçaklar yaklaşık 50 cm. genişliğindedir ve alt kısımları düzgün 

bir şekilde tahtayla kaplanmıştır. Buna bağlı olarak mertekler görülmez. Ancak doğu 

cephenin saçakları beşik çatının şeklinden dolayı üçgen formunda olup, mertekleri 

görülmektedir. 

Çıkmalar: 

 Doğu cephe birinci katı, yatay ve dikey aks doğrultusunda cephe boyunca 

komple çıkma yapmıştır. Üç yönlü ve üç cepheli çıkmanın, kuzeyine bir adet pencere 

açılmış olup, güney tuvalete gelen kısım sağır bırakılmıştır. Ayrıca doğu cepheden 

çıkmanın iki adet penceresi izlenmektedir. 

Pencereler: 

 Birinci katın, batı cephesinin beş adet penceresi ve doğu cephesinin dört adet 

penceresi; alınlıkları köşelerinde içe doğru kavisli olarak pahlanmış ve tepesinde ince 

silmelerle kademelendirilmiştir.  Birinci kat pencerelerinin ölçüleri 90X190 cm. ile 1/2 

oranında tasarlanmışlardır. Zemin kat pencereleri ise farklı boyutlarda tasarlanmışlardır. 

Doğu cephede sadece iki pencere benzer oranda tasarlanmıştır. 80X180 cm. ölçüleri ile 

yine 1/2 oranına yakın ebatlarda düzenlenmişlerdir. Pencereler iki kanatlı olup, alt ve 

üst kısımları ayrı ayrı iki yana açılan tipte imal edilmişlerdir. Duvar içinde pencereler 

şevli yapılmışlardır. Duvar nişinin içi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Pencereler açılış 

tiplerine göre üstte ve altta açılan ikişer kanatlı dizayn edilmişlerdir. 
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 Konutta üç tip demir parmaklık kullanılmıştır. Zemin katlarda ve doğu 

cephenin birinci katında tercih edileni  basit dikey demir çubukların birbirini dik açı 

ile kesmesinden oluşandır. Birinci katlarda kullanılan  "S" ve "C" kıvrımlarının motif 

olarak kullanılarak ters simetride kendi kompozisyon düzenlemeleri içerisinde 

kullanılmasıyla oluşmuştur. Ayrıca bunlar dışa doğru bombeli tasarlanarak ilginç 

görünüm sağlamışlardır. Üçüncü tip ise daha yakın dönemlerde kullanılmaya 

başlanan "S" formlarının kaynak yöntemiyle ters simetride yan yana 

birleştirilmesinden oluşmaktadır ki sadece batı cephede zemin kat penceresinde 

uygulanmıştır. 

Kapılar:   

Ana giriş kapısı batı cephede yer almaktadır. Doğrudan sokak ile irtibatlı, tek 

basamaklı bir merdiven ile ulaşılan kapı, bir niş şeklinde içeri doğru çekilmiştir. Tek 

kanatlı kapı sonradan metal malzeme ile yenilenmiştir. Batı cephenin güneyinde ikinci 

kapı açıklığı bulunmaktadır. Buradan yine zemin kata geçilir. Kapı kanatları metal 

malzeme ile sonraki dönemde değiştirilmiştir. Üçüncü giriş kapısı ise doğu cephede yer 

almaktadır. Hayata açılan bu tek kanatlı kapıda da metal kullanımı izlenmektedir. 

Süsleme: 

 Konutta oldukça sade bir süsleme anlayışı mevcuttur. Süsleme evin ahşap ve 

demir malzeme ile yapılan unsurlarında mevcuttur. Ahşap oda yüklükleri süsleme 

bakımından fazla gösterişli değildir. Aynalık nişi dikkat çekerken üzerine üçgen bir 

alınlık ilave edilmiş olup, içerisine üç adet gül rozetler aplike tekniğinde işlenmiştir. 

Odalardaki çiçeklikler çok sade tasarlanmıştır. Sadece üçgen alınlıkları 

görülmektedir. Demir malzemede ferforje işçiliğinde süsleme unsuru olarak "S" ve 

"C" motifleri izlenir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yığma tekniğinde inşa edilen konutta, ana yapım malzemesi olarak taş tuğla 

kerpiç ve ahşap kullanılmıştır. Bağdadi tekniği çıkma ve iç bölme duvarlarında tercih 

edilmiştir. Böylece geleneksel yöntemler kullanılmışken, tuğla kullanımı değişimin 

bir özelliği olarak görülmektedir. 

 İç sofalı plan tipindeki konutun planlama açısından Tip 2 olarak 

adlandırdığımız, üç veya dört odalı, merdiveni sofa aksı üzerinde düzenlenen tipte 

tasarlanmıştır. Oda genişlikleri geleneksele uygun olup genelde 500x300 cm. 
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boyutlarındadır. Odaların yükseklikleri ise zemin katta 270 cm., birinci katta 308 cm. 

ölçüsündedir.  

 Odaların döşemeleri geleneksel ahşap kaplamadır. İlave ıslak hacimler ve 

sofada betonarme malzeme kullanılmıştır. Tavanları iki tipte görülür. Geleneksel 

yöntemler ile inşa edilen, zemin katta ahşap kirişleme, üst katta ise çıtalı ahşap 

kaplamalar izlenmektedir. İlave yapılar, değişimi yansıtmakta olup, zemin katta 

sofanın güney batısında tuvalet ile birinci katta güney cephede mutfak, tuvalet ve 

banyo şeklindedir. Geleneksel hariciye kalkmıştır. Konutun beş adet odası 

mevcuttur. Gusülhane ve çiçeklik ahşap dolap kullanımı geleneksel yapıya uygundur. 

Birinci kat sofasında merdivenden çıkınca sağda aynalık bulunmaktadır. Hayatı 

kısmen küçülmüştür. Ekmeklik, depo, havuz gibi müştemilatı bulunmaktadır. 

Geleneksel evin unsurları tandır, çaraş ve ahır mekanları ortadan kalkar. Evin su 

ihtiyacı gelişimin sonucu şebekeden sağlanmaktadır.  

 Cephe de değişimlerin ortaya çıktığı izlenmektedir. Doğrudan sokağa açılan 

ana giriş, bir niş şeklinde içeri çekilmiştir. Mimarideki gelişmenin neticesinde, üst 

örtü kırma çatı şekline dönüşmüş olup, alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Çatı 

gelişimine bağlı olarak ahşap saçak, metal yağmur oluğuna sahiptir. Dış kapılar 

metal malzemeden sonraki dönemde değiştirilmiştir. Değişimin göstergeleri; 

pencereler ½ oranında olup,  demir parmaklıklarda “S” ve “C” kıvrımları ile 

görülmektedir.  
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Katalog No: 4 

Yapının İsmi: Arapoğlu Kosti Evi  

Fotoğraf No: 21-30 

Çizim No: 14-17 

Yapım Tarihi: 1912 

Sahibi: Hasibe Ümit TÜZÜN-Emine Melahat ÇÖGEN 

Yapının Yeri: Sahipata MahallesiMimar Muzaffer caddesi ile Fevzi Çakmak 

sokağının kesiştiği köşede No:38’de 13 pafta, 306 ada, 6 parselde yer alır. 

Genel Tanım: 

Yapı 1912 yılında Avukat Arapoğlu Kosti tarafından yaptırılmıştır. Ev 

günümüzde Osmanlı Kahvesi olarak kullanılmaktadır. Bodrum katla birlikte üç katlı 

olarak inşa edilmiştir. Kırma çatı, Marsilya kiremitle kaplanmış olup, çatı arası 

yaşama birimleri şeklinde tasarlanmıştır. Ev, günümüzde iki sokağın kesişimdeki 

köşe parselde konumlanmıştır. Evin kapalı taşlıklı, doğrudan sokağa açılan iki adet 

girişi bulunmaktadır. Yapının kuzey ve doğu cepheleri yapılaşmaya bağlı olarak 

bugün sağır kalmıştır. Eski fotoğraflarda evin etrafının boş olduğu görülmektedir.  

Malzeme ve Teknik: 

Yapım sistemi yığma ve hımıştır. Bodrum katta taş kullanılmıştır. Zemin katta ve 

birinci kattaki duvarlarda hımış tekniğinde ahşap dikmelerin arası kerpiç ve tuğla 

malzeme ile doldurulmuştur. Gödene taş cephelerde pencere söve ve lentolarında, 

kapı söve ve lentosunda, kapı üstü pencere kemerinde, girişteki sütunlarda 

izlenmektedir. Ahşap malzeme ise çıkmalarda kullanılmıştır. Ana girişteki üçlü 

kemerlerde bağdadi tekniği görülmektedir. (Aygör, 2005: 27). 

Plan: 

 Bodrum kata dışarıdan kuzey cepheden açılan bir kapı ile ulaşılır. Bodrum kat 

kendi içerisinde bölmelere ayrılmıştır. 

 Zemin katı, sokakla doğrudan ilişkisi olan iki girişle planlanmıştır. Güney 

cephedeki ana girişle önce taşlık daha sonra iç sofaya geçilir. İç sofa etrafında 

karşılıklı dört adet oda, tuvalet ve merdiven boşluğuna yer verilmiştir. Tuvaletin 

karşısındaki merdivenle bodruma inilir. Batı cephede yer alan giriş direk olarak 

merdivenlere açılır. Buradan merdivenlerle hem birinci kata hem de bodrum kata 

geçiş imkanı sağlanmıştır. Birinci kat planı da zemin katının tekrarı olarak 
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tasarlanmıştır. Ortadaki iç sofa etrafında simetrik olarak dört oda bulunur. Batıdaki 

iki oda arasında merdiven boşluğu ve çıkma görülür. Doğudaki  iki odanın arasında 

banyo ve tuvaletler yer alır. İç sofanın güney yönde sofa çıkması vardır. Yine 

batıdaki merdivenle çatı katına çıkılır. (Aygör, 2005: 28). 

 Çatı katında teras ve terastan banyo ve iki odaya geçit veren uzun dikdörtgen 

bölüm bulunur. Kuzey yönüne bir balkon eklenmiştir. 

 Bodrum katın ahşap kirişlemeli tavanı ve döşemede taban tahtası mevcuttur. 

Konutun zemin kat taban döşemeleri ahşap malzeme çakılarak yapılmıştır. Tavanlar 

ise yine ahşap malzemeden alttan çakmalı tavan ile kaplanmıştır. Birinci kat zemin 

döşemelerine yine ahşap çakılmıştır. Tavanlar ise alttan çakmalı tavan şeklinde, 

ancak tek oda da alçı içerisinde tekne tavan şeklinde olup, oldukça süslemeli 

örnekleri barındırmaktadır. 

 Zemin katta yer alan tek yüklükte çiçeklik oldukça sade tasarlanmıştır. 

Sonraki dönemlerde yağlı boya malzeme ile gri renkte boyanmıştır. 

 Odaların kapıları tablalı olup, torna çekme tekniğine göre yapılmışlardır. Kapı 

çerçeveleri silmelerle hareketlendirilmiştir. Batı cephede ayrı bir merdiven evi 

bulunan girişin içerisinde ahşap merdiven bulunmaktadır. Merdiven iki kollu 

tasarlanmıştır. Doğrudan birinci kata ulaşım imkanı sağlamaktadır. Ayrıca birinci 

katta tek kollu ahşap bir merdiven yardımıyla çatının terasına çıkılmaktadır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Esas, güney cephe kompozisyonuna simetrik uygulamalar hakimdir. Bodrum 

kat pencereleri simetrik olarak üçerden altı adettir. Zemin kat pencereleri girişin her 

iki yanında simetrik olarak ikişerden toplam dört adettir. Birinci katta sofa 

çıkmasının her iki yanında simetrik olarak ikişerli toplam dört pencere vardır. 

Yapının köşe taşları, plasterlı sütunlar şeklinde kullanılmıştır. Zemin kattaki plasterlı 

sütunlar yuvarlak formdadır. Birinci katta yer alan plasterlı sütunlar dikdörtgen 

kesitli ve yivlidir. Bodrum kat ve zemin kat seviyelerinde kesme taşın 

profillendirilmesiyle oluşturulmuş yatay kat silmeleri vardır. (Aygör, 2005: 28). 

Evin güney cephesi, dikkat çekici biçimde vurgulanmıştır. Kapıya beş basamaklı 

merdivenle ulaşılır. Girişin üstünde birinci kat iç sofası ile bunun uzantısı olan; iki 

adet sütun dizisinin, payandaların desteğiyle taşıdığı sofa çıkması bulunur. İki 

sütunun üzerinde ahşaptan bağdadi tekniğinde üç adet kaş kemer yer alır. Bu üç  
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açıklığın ortasından, yani iki sütunun arasından merdivenle yapıya giriş sağlanmıştır. 

Girişte, zemin kat pencereleri özelliğinde kapının iki yanında ve karşılıklı toplam 

dört pencere bulunur. (Aygör, 2005: 28). 

 Batı cephe, ana girişe oranla daha sade tutulmuştur. Cephe tasarımı 

asimetriktir. Buradaki girişte bir merdivenle direk sokağa açılır. Girişin üstünde oda  

çıkması bulunur. Güney cephesinde dikey eksende simetrik; ancak yatayda asimetrik 

dört pencere bulunur. Ayrıca çıkmanın tam altına girişe bir pencere açılmıştır. Bu 

cephede de bodrum kat seviyesinde ve zemin kat seviyesinde kesme taş malzemeden 

yatay kat ayrımı yapılmıştır. (Aygör, 2005: 29). 

Saçaklar: 

 Su oluklu ahşap saçak yapıdan 60cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak güney 

yöndeki çıkmanın şekline bağlı olarak üç yönlü bir düzenlemede izlenir. Batı 

cephede yine çıkmaya göre dikdörtgen bir form kazanır. Alışılmış mertek uzatmalı 

saçak alttan ahşap  kaplamalıdır. Güney cephedeki sofa çıkmasının saçağının 

üzerinde eski fotoğraflarında soğan kubbe görülürken, bugün kaldırılmıştır. (Aygör, 

2005: 29). 

Çıkmalar: 

 Güney cephede giriş kısmının üstünde birinci kat iç sofasının çıkması yer alır. 

Bu çıkma üç köşeli tasarlanmıştır. Payandalı ahşap çıkma bir sofa çıkmasıdır. Çıkma 

çevresi altta ahşap panolu, üstünde kaş kemer pencereli ve tepede ahşap kafeslidir. 

Her üç yönde aynı biçimde şekillenmiştir. Çıkma, payandalı ahşap direklere 

oturtulmuştur. Çıkmanın yükünü ahşap payandalar alttaki iki sütuna aktarır. Bu 

ahşap payandaların arasında stilize hayvan süslemeleri görülür. Üç cephesi de aynı 

kompozisyona sahip çıkmanın birinin tasviri şöyledir. Çıkmanın en altında iki adet 

kare pano yer alır. Bu kare panonun ortasında dört kollu bir çarkıfelek ve köşelerinde 

dört adet kuş figürü bulunur. Bu bölümün üstünde kaş kemer içinde kare ve 

dikdörtgen parçalara ayrılmış küçük pencereler vardır. Kaş kemerin üstündeki ahşap 

kafesle tasarım son bulur. (Aygör, 2005: 30). 

 Batı cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir oda çıkması 

tarzındadır. Ancak merdiveni aydınlattığı için burada farklı amaçla kullanılmıştır. 

Daha gelişmiş örneğinin Atatürk evinde göreceğimiz merdiven evini 

aydınlatılmasının bir prototipidir adeta. Çıkma payandalı ahşaptan konsolların duvar 
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içine oturtulmasıyla taşınır. Bu konsollu payandaların altında bodrum kat seviyesine 

kadar inen plasterli sütunlar kullanılmıştır. Çıkmanın taşınmasında yapının 

duvarlarından çıkan ahşap kirişlerde yardımcı olmuştur. Çıkmaya üç cepheden de 

pencere açılmıştır. Çıkma pencereleri direk duvara açılmıştır söve ve lentoları 

ahşaptır. (Aygör, 2005: 30). 

Pencereler: 

 Bodrum kat pencereleri sadece güney cephede görülür. Simetrik olarak 

üçerliden altı adettir. 60X90cm. ölçüleriyle 2/3 oranındadırlar. Pencerenin iki  

dikdörtgen sövesinin üzerinde basık kemer bulunur. Basık kemerin ortasında dışarı 

taşırılmış kilit taşı  vardır. Tek kanatlı pencereler demir parmaklık ve telle 

korunmuştur. Söve ve lento taş malzemeden yapılmıştır. (Aygör, 2005: 30). 

 Zemin kat ve birinci kat pencereleri 110X220cm. ölçüsünde ½ oranında 

tasarlanmıştır. Bu pencereler, basık kemerli ve taş söveli olup, söveler ve kemer 

cepheden yaklaşık 3cm. dışarı çıkıntı yapar. Kilit taşları da daha yüksek tutularak 

vurgulanmıştır. (Aygör, 2005: 30). 

 Özellikle zemin kat pencerelerinde süsleme daha yoğun izlenir. Zemin kat 

pencerelerinin yanlarındaki dikdörtgen sövelerde bulunan plasterlı yuvarlak sütunlar, 

basık kemerdeki kilit taşı, plasterlı sütunlardaki iri akant yapraklı bitkisel süslemeler, 

denizlik altı silmeleri, ampir ve barok pencere özelliklerini anımsatır. Birinci kat 

pencerelerinde süsleme ve form açısından aynı özellikleri yansıtır; ancak süslemede 

ayrıntıya gidilmemiştir. Birinci kat pencereleri daha sade ve kaba tutulmuştur. 

Birinci katlardaki pencerelerde demir parmaklık kullanılmamıştır. 

Pencereler duvar içerisinde düz tasarlanmışlardır. Pencerelerin açılışı, üstte ve 

altta açılan ikişer kanadı bulunan tipte yapılmıştı. 

 Doğu cephedeki zemin kat demir parmaklıkları 100X200cm. ölçüsüyle 

pencere boşluğunun tamamını doldurur. Demir parmaklıkların kompozisyonunda üç 

ayrı bölüm izlenmektedir. Alınlık bölümü ve birbirinin aynı iki dikdörtgen çerçeve 

içindeki tasarımla bunların aralarındaki enine dikdörtgen kartuşlu ayırma 

parçalarıdır. 

 Alınlık bölümü basık kemerin yuvarlağına uyum sağlayacak şekilde 

düzenlenmiştir. Altındaki dikdörtgen ana çerçeveye kaynatılmıştır. Bu bölümde 
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enine simetrik iki adet “S” kıvrımlı völütler yerleştirilmiş. Köşelerde yine simetrik; 

ancak küçük völütlere yer verilmiştir. 

 Esas kompozisyonu oluşturan bölümde iki adet dikdörtgen çerçeve ile üç adet 

yatay dikdörtgen ayırma bölümü bulunmaktadır. Sırasıyla alınlığın altında iki adet 

kartuşun  uçlarına “C” kıvrımları yerleştirilerek yatay dikdörtgen çerçeve 

oluşturulmuştur. Bunun altında uzunlamasına dikdörtgen çerçevenin içine yedi adet 

dikey çubuk (lama) atılmış aralarına da çift kartuşlu, uçları “C” kıvrımlı sekiz parça 

dikey yerleştirilmiştir. Bu tasarımın aynısı bir altta uygulanarak parmaklık 

oluşturulmuştur. (Aygör, 2005:32). 

Kapılar: 

 Güney cephe giriş kapısı derince bir niş içerisinde yer alır. Çift kanatlı 

kapının üstünde camlı penceresi vardır. Özgün giriş kapısı kanatları demir 

malzemeden yapılmıştır. Bu kapı ile yuvarlak kemerli kapı üstü penceresi dövme 

tekniğinde demir parmaklıklarla korunmuştur. (Aygör, 2005: 31). 

 Kapı kanatları üzerinde  dövme parmaklık kompozisyonunda dikey 

dikdörtgen çerçeve yedi bölüme ayrılmıştır. Altta kare çerçeve içinde sekiz kollu bir 

gül bezek, üstünde üç yerde tekrarlanmış kare çerçeve içindeki dörtlü “S” kıvrımları 

ve bunların arasındaki uzun dikdörtgenlerden oluşan iki çerçeve içinde bulunan “S”, 

“C” kıvrımlarından oluşur. Çerçevenin yedi bölümünü tamamlayan diğer iki parça en 

tepede ve gül bezeğin üstünde bulunur. Bunlar enine dikdörtgen çerçevenin ortasında 

bir kartuş ve iki köşesinde simetrik çarpılardan oluşur. Kompozisyonun iki yanında 

boyuna altı dizi halinde kartuşlamaya gidilmiştir. Yuvarlak kemer içindeki parmaklık 

iki bölümden oluşmuştur. En içteki küçük yuvarlak karşılıklı simetrik “S” kıvrımlı 

völütlerden meydana gelmiş. Dıştaki yuvarlak on üç adet dikey çubukla on dört 

bölüme ayrılmıştır. Bunların içi geometrik düzenlemeye bağlı olarak üstte büyük 

altta küçük “S” kıvrımlı völütlerle doldurulmuştur. Birleştirme tekniklerinde 

parçaların tamamında kaynak yöntemi izlenmiştir. (Aygör, 2005: 31) 

 Kapı dikdörtgen söveler içindedir. Bu sövelerin içinde plasterlı sütuna yer 

verilmiştir. Kapının lentosu dikdörtgen düz atkıdır. Lentonun üstünde  kapı üstü 

penceresi yuvarlak  kemer içinde bulunur. Kapının lentosunun üzerindeki oval 

madalyon  ve yanındaki spiral volütler, çiçekler barok karakterlidir. Kapıya demir 

çerçeve ile aplike edilen demir parmaklıktaki “S” ve “C” kıvrımları, volütler, 
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kartuşlamalar, gül bezek, barok tarzdadır. Yine kapı üstü penceresindeki demir 

parmaklığında iç içe girmiş “S” kıvrımları baroğu hatırlatır. Kapı üstü penceresindeki 

güneş betimlemesi bulunmaktadır. Batıdaki giriş kapısı ahşaptır ve büyük bir 

ihtimalle sonradan eklenmiştir. (Aygör, 2005: 31).   

Süsleme:  

 Cephenin en dikkate değer süslemeleri, sofa köşkü çıkmasının dışında yer 

alan ajur tekniğinde yapılmış geometrik alanlar içerisine yerleştirilmiş kuş ve 

payandaların içerisindeki ejder figürleridir. Yapının ana girişindeki yoğun süslemeli 

düzenleme; güney cephe çıkma tasarımında, dikey ve yatay eksenler doğrultusunda 

belirli aralıklarla simetrik biçimde yerleştirilen pencerelerinde, giriş kapısında yoğun 

süsleme özellikleri gösterir.  Yapının içerisinde, birinci kat sofasının çıtalı tavanının 

ortasında sekiz kollu bir yıldıza yer verilmiştir. Sofa köşkünde ise dörtgen çerçeve 

içe alınmış bir daire göbek vardır. Göbeğin ortasında fırfır (şemse) kısmı, çevresinde 

kıvrımlı yapraklı bordür bulunur. Birinci katın güneybatı odasındaki tavanı çıtalı, 

köşelerde çeyrek şemseli, ortada tam şemseli bir göbek kısmı vardır. Güney 

doğudaki odanın tavanında büyük bir şemse vardır. Şemsenin ortasında ahşap oyma 

tekniğinde nar ve balık motiflerine yer verilmiştir.  

 Konya evlerinde, cephe mimarisindeki ve iç süslemede bu kadar yoğun 

süsleme programına sahip bir tasarım  görülmemesi; evi daha nadide ve önemli bir 

konuma oturtmaktadır.  

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi gelenekseldir. Ancak hımış tekniğinde tuğla dolgulu duvar 

değişimin özelliğidir.  

 Plan gelişimi evi Tip 3 içerisinde konumlandırır. İç sofası, dört odalı olup, 

merdiven sofaya dik açıyla, adeta bir eyvan şeklinde bağlanmaktadır.  

 Gelişim odalarda, genişlik ve yüksekliklerin artmasıyla ortaya çıkar.  Birinci 

kat odalarının genişliği 350-410X410-570 cm. arasında değişmektedir. Zemin kat 

yüksekliği 300cm., birinci kat yüksekliği 330 cm. ölçülmüştür. Değişim oda içi 

donatıda etkili olmuştur. Mobilyanın konuta girmesine bağlı olarak sedir sekisi ve 

sedir ortadan kalkar. Odalar işlevsellikten uzak değişik amaçlı kullanılabilmektedir. 

Odalardaki dolap ve çiçeklikler çok sade düzenlenmişlerdir. Buna karşın tavan 

süslemeleri tam tersi oldukça süslemelidir. Geleneksel hariciye kullanımı ortadan 
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kalkmıştır. İzbenin yerini tamamen bodrum kat almıştır. Bodrum kata arka kuzey 

yönde dışarıdan giriş verilmiştir. Tahtaboş kullanımı ortadan kalkmıştır. Zemin katta 

tek oda içerisinde geleneksel gusülhane olmakla birlikte, değişimin göstergesi tuvalet 

ve banyo izlenmektedir. Merdiven artık ayrı bir hacim ihtiva eden bölüm olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel hayat ortadan kalkmıştır. Geleneksel konutta 

müştemilatta bulunan mutfak ve tuvalet değişimin bir parçası olarak yapının içerisine 

dahil edilmiştir. Tandır, ahır, çaraş, havuz artık görülmemektedir. Konutta kuyu ve 

tulumba yoktur. Gelişime bağlı olarak 1901 yılından sonra suyun evin içerisine 

girmesinden dolayı, su ihtiyacı şebekeden sağlanmıştır. Tavanlar marul, fırfır 

göbekler ile süslenmiştir. Konutun tüm tavanları geleneksel yöntemle alttan ahşap 

çakılarak yapılmıştır. Taban döşemeleri ise geleneksel teknikle ahşap çakılarak 

düzenlenmiştir. Oda kapıları değişimin göstergesi tablalı imal edilmiştir.  

 Cephelerde  değişim yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Ana giriş cephesi 

çok süslemelidir. Konya'da bir benzeri daha yoktur denilebilir. Girişin derince bir niş 

içerisinde bulunması ve üçlü giriş vurgusu, kaş kemer kullanımıyla oldukça etkili bir 

görünümü yansıtmaktadır. Cephede, yatay ve dikey simetri eksenlerinde bulunan 

pencerelerin orantılı ilişkisi, doğrudan sokağa açılan girişler, pencerelerdeki 

sütunçeler, yatay kat ayrımlı silmeler, hepsi Avrupa mimari etkisini ve ev sahibi 

Marunilerin isteklerinin dışa yansımalarıdır. Konutun iki adet girişi iki ayrı sokağa 

açılmaktadır. Çıkmaz sokak yoktur. Üst örtüsü döneminin yapım tekniğine göre 

kırma çatı şeklinde yapılmış olup, eski fotoğraflarda çıkmanın üzerini kapatacak 

şekilde bir soğan kubbe kullanıldığı görülmektedir. Saçaklar ve yağmur olukları 

kendi zamanının özelliklerini yansıtmaktadır. Evin iki adet çıkması vardır. Batı 

cephedeki çıkma geleneksel tek yönlü ve üç cepheli diğeri ise değişimi yansıtan üç 

yönlü ve üç köşeli oldukça süslemeli bir çıkmadır.  Metal aksamdan yapılan çift 

kanatlı, süslemeli dış ana giriş kapısı değişimi yansıtan diğer bir örnektir. Pencereler 

1/2 ve 2/3 oranlarında söve ve lentolarıyla süslemeli değişik tasarımlardır. Demir 

parmaklıkları da Konya'da benzeri pek görülmeyen örnekleri sunmaktadır.  
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Katalog No: 5 

Yapının İsmi: Atatürk Evi Müzesi 

Fotoğraf No: 31-39 

Çizim No: 18-22 

Yapım Tarihi: 1912 

Sahibi: Kültür Ve Turizm Bakanlığı 

Yapının Yeri: Konya Atatürk Evi – Müzesi, eski istasyon yolu, Mimar Muzaffer 

caddesi ile Misak-ı Milli Sokağın kesiştiği köşede, 16 pafta, 345 ada, 7 parseldedir.  

Genel Tanım: 

 Atatürk Müzesi, 1912 yılında Yusuf Şar’dan kiralanarak Vali Konağı haline 

getirilmiştir. 1923 yılında Atatürk’ün Konya’yı ziyaret ettiği zaman, kendisine tahsis 

edilmiştir. 1927 yılında Hazineden Konya Belediyesince satın alınan ev, 19 Temmuz 

1928 günü Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna (Reisicumhur Gazi Mustafa 

Kemal Paşa’ya Konyalıların hediyesidir) kaydı konmuştur. Atatürk, 18 Şubat 1931 

‘de Konya’ya dokuzuncu kez geldiklerinde, yaverleri ile birlikte, yine bu evde on bir 

gün oturmuşlardır. (Önder, 1970:91) 

 Atatürk, bu tarihten ölümüne kadar üç defa daha Konya’yı ziyaret eder. 

Müzedeki kayıtlardan anlaşıldığına göre Atatürk, 53 gün bu evde misafir olmuştur.  

Atatürk’ün ölümünden sonra, kanuni varisi olan kardeşi Makbule Atadan’a 

geçen ev, 1940 yılında, Konya Özel İdaresi'nce sembolik bir bedel üzerinden satın 

alınarak tekrar Vali konağı haline getirilmiş, 1963 yılına kadar Vali konağı olarak 

kullanılmıştır.(Atalay, 2011: 34) 

 1963 yılında Konya Müzesinin girişimi ile Atatürk Evi, Milli Eğitim 

Bakanlığına devredilerek onarılmış, bir yıl sonra da  (Atatürk Evi Kültür Müzesi) 

adıyla, 17 Aralık 1964 günü törenle ziyarete açılmıştır. (Önder, 1970:92) 

Atatürk Müzesi büyük bir hayatın güneydoğu köşesinde yer alır. Hayatın 

doğu yönündeki duvarı Kız Lisesi ile ortak kullanılır. Yapının hayata göre 

konumlanışı ise şöyledir. Güney cephe doğrudan sokağa açılır, diğer üç yön hayata 

bakar. Hayat duvarları yapıyı dört yönde de dolanır. Atatürk Müzesi, bodrum katla 

birlikte üç katlı olarak planlanmıştır. Kırma çatı, Marsilya kiremitle kaplanmış olup 

çatı arası depo şeklinde tasarlanmıştır. Evin doğrudan hayata açılan iki, sokağa açılan 

bir girişi vardır. 
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Malzeme ve Teknik:  

Yapım malzemesi olarak kesme taş yığma (kâgir) tekniğinde uygulanmıştır. 

İçteki odaları ayırmak için, iç duvarlarda tuğla malzeme kullanılmıştır. Sille taşı 

cephelerde pencerelerde ve süslemede kaplama malzemesi olarak tercih edilmiştir.  

Plan: 

Evdeki bodrum katın, o dönemin ticari ilişkilerine bağlı olarak depo olarak 

planlandığı düşünülebilir. Nitekim bodrum kat planında izlendiği gibi uzun ince hol 

ile devamındaki antrenin etrafında toplam altı adet depo odası bulunmaktadır. 

 Zemin katı, güneyde doğrudan sokakla ilişkili ana giriş, doğrudan hayat ile 

bağlantılı kuzeyde ve batıda tek girişle planlanmıştır. Güneydeki ana girişten binanın 

içine girildiğinde diğer odalara geçit veren bir orta mekân (giriş holü) ile onun 

arkasındaki ince uzun koridorla (hol) karşılaşılır. Bu orta mekan ; kare planlı 

danışma odası, uzunlamasına dikdörtgen oda, ikinci kata geçici sağlayan merdivenler 

ile hela, lavabo, mutfağa geçit verir. Uzun ince koridorsa yine başka bir kapıyla, 

uzunlamasına dikdörtgen oda, bunun karşısındaki yan yana üç odaya geçit 

sağlamaktadır. (Aygör, 2005: 35). 

Birinci kat planı da zemin katı tekrarlar. Zemin kattan bir merdivenle birinci 

kata çıkılır. Birinci katta yine odalara geçit veren bir orta mekân (hol) ile ince uzun 

koridorla karşılaşılır ve beş oda ile wc bu iki holün etrafında sıralanmıştır. Güney 

yönde bir balkon tasarlanmış; ayrıca kuzeyde uzun ince koridor büyük terasa ve 

ahşap balkona geçit vermiştir. (Aygör, 2005: 35). 

Plan içerisinde giriş holü ile uzun ince koridor her üç katta da odalara geçiş 

imkânı sağlamıştır. 

 Zemin katın hol tabanları taş kaplama karo (famerit)  malzeme ile 

döşenmiştir. Odaların tabanları ise ahşap malzeme çakılarak örtülmüştür. Islak 

hacimlerde ise restorasyon sonrasında günümüzün malzemesi seramik kaplama 

izlenmektedir. Birinci katın taban kaplamalarında ahşap malzeme tercih edilmiştir. 

Konutun tavan döşemelerinde genellikle ahşap çıtalı malzeme ile kaplama yöntemi 

uygulanmıştır. 

 Merdiven evi dikey dikdörtgen planda oldukça büyük tasarlanmıştır. 

Merdiven ahşap malzemeden iki kollu inşa edilmiştir. Merdivenin ahşap baba ve 

korkuluklarında ince bir torna işçiliği sergilenmiştir. Merdivenle ulaşılan birinci 
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katın girişinde, çift kanatlı bir kapı ve ahşap karelere ayrılmış, boyu tavana kadar 

ulaşan, camekanlı bölüm karşılamaktadır. 

 İç oda kapıları tablalı imal edilmiştir. Kapıların çerçevelerinde ve dikdörtgen 

tabla parçalarında profili silmeler ile hareket kazandırılmıştır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Güney cephede yani yapının ana girişine, mermer merdiven ve trapzan ile, 

mermer döşemeli ve mermer korkuluk levhalı bir terasa çıkılır. Bu terasın üzerinde 

bir balkon bulunur. (Aygör, 2005: 35). 

Güney cephede binadan üç kat yüksekliğinde dışarı doğru taşırılmış ve üstü 

üçgen alınlık ortası yuvarlak pencereli bölüm dikkat çekici biçimde vurgulanmıştır. 

Bu üçgen alınlık Neo-Klasik (eklektisizm) akımının bir yansıması olarak görülür. 

Diğer  bir ilginç özellikte buradaki yoğun pencere uygulamasıdır. Üçgen alınlığın 

altındaki ikişer adet iki sıralı pencere uygulaması simetrik olarak verilmiştir. Ayrıca  

giriş kapısını  yanında ve üstünde yine simetrik olarak tasarlanmış iki katlı tek sıra 

pencereler izlenmektedir. Bodrum kat pencereleri simetrik olarak ikişerliden dört 

adettir. Zemin katı ve birinci kattaki pencere ve kapı düzenlemeleri yatay ve düşey 

simetrik bir kompozisyon içinde tasarlanmıştır. (Aygör, 2005: 35). 

Güney cephesinde dışarı çıkıntı yapan bölümde bodrum kat seviyesinde 

kesme taş malzeme ile yatay kat ayrımı yapılmıştır. Ayrıca birinci kat yüksekliğinde 

profilli silmelerle oluşmuş yatay kat ayrımı da cephede izlenmektedir. Dışarı taşan 

bölümün birinci kat seviyesinde iki köşesinde ve doğu köşesinde, kesme taşların 

dikey sıralanmasıyla rustik ve bosajlı uygulama görülmektedir. (Aygör, 2005: 36). 

Doğu bölümünde ise cephenin görünümüne yine pencereler ağırlığını 

koymuştur. Bu bölümde bodrum katta küçük pencereler, birinci ve ikinci  katta 

büyük pencereler izlenir. Her üç kattaki pencerelerde yatayda ve düşeyde simetriktir. 

Ayrıca cephenin güney kanadındaki bölümde yine simetrik altlı üstlü iki pencere 

bulunmaktadır. Doğu cephede bodrum kat yüksekliğinde kesme taşla yapılmış yatay 

kat ayrımı ile birinci kat seviyesinde yatay kat ayrımlı silmeler görülmektedir. 

Yapının güneydeki iki köşe taşlarında bosajlı uygulamalar vardır. Cephenin 

kuzeyinde balkon çıkması ile terasın den danları izlenmektedir. (Aygör, 2005: 36). 

Kuzey cephesinde direk hayata açılan tek giriş izlenir. Giriş cephe aksının 

tam ortasında bulunur ve demir kapı parmaklıklarla korunur. Pencereler yine 
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simetriktir.  Bu cephede birinci kat yüksekliğinde dışarı taşırılmış üzeri teraslı bölüm 

dikkati çeken ilk mimari elemandır. Bu terasın korkuluk levhası ilginçtir. Taştan 

yapılan korkuluk levhasının içleri boşaltılmıştır. Bu bölüm bu görüntüsüyle adeta den 

dan görüntüsü hatırlatır.  Yine bu bölümde de bodrum ve zemin katta yatay kat 

ayrımları izlenir.  Zemin katta silmeli bodrum katta düz taş ile yatay kat ayrımı 

yapılmıştır. Kuzey cephede ayrıca ahşap direkli ve ahşap korkuluklu balkon yer alır. 

(Aygör, 2005: 36). 

Batı cephesindeki görünümde ilk önce yapıdan dışarı taşırılmış ve farklı 

tasarlanmış bölüm göze çarpar. Bu bölümdeki pencere tasarımı farklı olarak 

uzunlamasına dikdörtgen neredeyse ikinci kat yüksekliğinde bir büyük pencere ile 

altındaki küçük pencereden oluşur. Bu büyük pencerenin bu kadar devasa 

tasarlanmasının sebebi merdivenlerin ve sahanlığın iyi ışık alması için 

düşünülmüştür. Buranın kuzeyinde yer alan altlı ve üstlü her sıra simetrik pencere 

dizisi uyum açısından yan tarafıyla tezatlık gösterir. Yine burada farklı olarak altlı 

üstlü ikişerden toplam dört adet 63x223 cm. boyutunda pencere kullanılmıştır. Bu 

durumda bu küçük pencerelerin tuvalete denk gelmesiyle açıklanabilir. Diğer altlı 

üstlü üç sıra pencere grubu 102x223 cm. boyutundadır. Burada da bodrum katı 

pencereleri aynı şekilde tasarlanmıştır. Bu bölümde de altta kesme taş yatay kat 

ayrımı, üstte silmeli yatay kat ayrımı, köşelerde rustik ve bosajı taş işçiliği 

görülmektedir. Ayrıca terasın korkuluklarındaki den-dan benzeri görüntü bu bölüme 

de  yansımıştır. (Aygör, 2005: 37). 

Yapıda ilk dikkati çeken odaların, adeta yapıdan fırlarcasına, dışarı 

taşırılmasıdır. Sanki ayrı ayrı kütlelerin birbirine eklenmesiyle oluşmuş bir yapı 

görünümü vardır. Bu özellik her dört yönde de farklı biçimlerde tasarlanmıştır. En 

çok dikkat çekici olanı ana girişteki oda boyutunda, üç kat yüksekliğindeki çıkmadır. 

Kuzey cephede odanın zemin kat yüksekliğinde taşırılması birinci katta teras 

uygulamasına gidilmesine olanak sağlamıştır. Batı cephede merdiven boşluğu üç kat 

yüksekliğinde yapıdan dışarı taşırılmıştır. Doğu cephe ise düz bir satıh halinde 

düzenlenmiştir. (Aygör, 2005: 37). 

Saçaklar: 

 Ahşap mertek uzatmalı saçak yapıdan 50cm. dışarı taşırılmıştır. Saçak ve 

silmeleri yapıyı dört yönde de dolanır. Yalnız güney cephedeki ana girişte üçgen 
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alınlıklı saçak kullanımı izlenir. Batı cephede merdiven boşluğundaki üç kat 

yüksekliğindeki çıkmaya bağlı olarak saçak dikdörtgen bir form kazanır ve çıkma 

yapar. Saçakların mertekleri ahşap çıtalarla kaplandığı için görülmez. (Aygör, 2005: 

38). 

Çıkmalar: 

 Güney cephedeki ana girişin üstünde bir adet taş ayağa ve beden duvarına 

oturan bir balkon çıkması bulunur. Balkon korkuluğu taş malzemeden yapılmış olup 

cephesinde altı adet kareye yakın dikdörtgen panolara yer verilmiştir. 

 Kuzey cephede ahşap direkli ve ahşap korkuluklu balkon çıkması yer alır.  

Balkonun iki ahşap direği yuvarlak kemerli bir kirişle ahşap saçağın altında bulunur. 

Bu balkonu yapının beden duvarlarından çıkan ahşap kalaslar taşır. (Aygör, 2005: 

38).  

Pencereler: 

 Bodrum kat pencereleri her dört yönde de, aynı şekilde biçimlenmiştir. Üstte 

lentoda basık yuvarlak kemer ve ortasındaki kilit taşı, yanlarında dikdörtgen 

sövelerin içinde demir parmaklıklı pencerelerden oluşmuştur. Bodrum kat 

pencereleri 60X90 cm. ölçüleriyle 2/3 oranındadırlar. Taş malzemeden yapılan söve 

ve lentolar yapıdan dışarı taşırılmıştır. (Aygör, 2005: 38). 

Birinci ve ikinci kat pencereleri ise dikdörtgen söveli ve lentolu taş 

parçalardan oluşmuştur. Pencere açılışı üstte ve altta açılan ikişer kanadı olan 

pencere tipidir. Duvar içerisindeki konumuna göre pencereler  eğimsiz duvar içine 

yerleştirilmişlerdir. Pencerelerin kullanımında odaların boyutlarına göre 

fonksiyonellik aranması pencere ölçülerini etkiler. Doğuda yer alan büyük odalar 

210x223 cm. ölçülerinde büyük açıklıklı pencere tasarımı vardır. Güney cephe 

ağırlıklı olmak üzere batı ve kuzeyde de orta büyüklükteki 102x223 cm. pencere 

kullanılmıştır. Batı cephesinde ise yine farklı boyuttaki pencere tasarımında odaların 

boyutlarına göre fonksiyonelliği ön planda tutulmuştur. (Aygör, 2005: 38). 

102X223 cm. ölçüsündeki pencerelerde sövelerde ve lento da profilli silmeler 

izlenmektedir. Sövelerdeki silmeler zigzaglı biçimde tasarlanmıştır. 210X223cm. 

ebadındaki büyük pencerelerin söve ve lentoları düz bırakılmış bazı örneklerde 

lentoda kilit taşı kullanılmıştır. 
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 Bodrum kat pencere parmaklıkları dikeyde ve yatayda üç çubuğun 90 derece 

dik açıların kesişmesiyle oluşmuş. Bu çubukların kesişmesiyle kare bölümler 

meydana gelmiştir. 

 Zemin kat demir parmaklıkları 102X223 cm. ve 210X223 cm. boyutlarındaki 

pencere boşluklarının tamamını kapatırlar. (Aygör, 2005:39). Dikdörtgen çerçeve 

içerisinde "C" mofifleri yan yana dizildikten sonra çerçeve altında simetrik 

yansımaları yerleştirilmiştir. Arada kalan boşluk ise uçları üçgen dikey dikdörtgen 

formlu parçalar ile doldurulmuştur. 

Kapılar: 

 Yapının üç giriş kapısı vardır. Bunlardan en özenli ve itinalı işçiliği ile ana 

giriş kapısı dikkati çeker. Ahşap malzemeyle yapılan kapının üstünde dikdörtgen bir 

kapı üstü penceresi vardır. Kapı böylece tavan yüksekliğine ulaşır. Kapı çift kanatlı 

yapılmış ve kanatları simetrik olarak tasarlanmıştır. Kanatların ikisi de aynı 

özellikleri sergiler. Altta tek tablalı bölümün iki yanında merdiven tırabzanlarını 

hatırlatan süsleme görülür. Kapının alt kısmındaki simetrik iki tabla silmelerle 

hareketlendirilmiştir. Bu tablaların altında kademeli kaide bölümü vardır. Kanatların 

iki yanında uzunlamasına dikdörtgen iki adet pencere açılmıştır ve içi “S” kıvrımlı ve 

“C” kıvrımlı Barok karakterli demir parmaklıkla süslenmiştir. (Aygör, 2005: 39). Bu 

pencerelerin yanlarında ince ahşap mobilya ayaklarını anımsatan plaster görünümlü 

süsleme yapılmıştır. Pencerelerin üstünde yine simetrik silmeli yuvarlak kemer içine 

alınmış yarım yuvarlak güneş motifi işlenmiştir. Bu motiflerin yanında merdiven 

babalarını hatırlatan küçük süslemelere yer verilmiştir. Kapı üstü penceresi ise demir 

parmaklıklarla korunmuştur. Dikdörtgen çerçeve içerisinde bulunan kapı üstü demir 

parmaklığı on adet dikey çubukla taksimatlandırılmış ve tam ortasından yatay bir 

ayırma demiri geçirilmiştir. 

Süsleme: 

 Yapıda süslemeler cephede yoğunluk kazanmaktadır.  Girişin etkisini 

artırmak için kullanılan, hayat kapısında karşılıklı simetrik kuleler, kapıya doğru 

yönelen yan duvar, merdiven ve korkuluk levhaları esere,  farklı bir görünüm 

kazandırmıştır. Cephe süslemeleri olarak, yatay kat ayrımları, üçgen alınlık, 

pencerelerin lentolarında kilit taşı,  köşe taşları, bodrum katta geometrik taş dizisi, 

pencere parmaklıkları ile ana giriş kapısından bahsedilebilir. 
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Atatürk Müzesi’ne bakıldığında tek bir üsluptan bahsetmek olanaksızdır. 

Pencerelerde ampir, ana giriş kapısında barok, üçgen alınlığıyla Neo-klasik özellikler 

sergilenir. İç kısımda cephelerle tezat oluşturacak kadar sade düzenlenmiştir. Ancak 

döşemelerdeki karo (famerit) uygulama süslemesiyle dikkati çekmektedir. 

 Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi olarak taşın üç katta da yığma tekniğinde kullanılması 

değişimi göstermektedir. Değişen bir özellik olarak zemin katın hol tabanlarındaki 

kaplamalar karo (famerit) görülmektedir. 

 Plan olarak iç sofanın ince uzun bir koridora dönüştüğü görülmektedir. Sofa 

işlevi gören bu koridora odalar açılmaktadır. Planı mimari gelişimin son aşaması 

olarak değerlendirebiliriz. Bundan sonra modern yapılar bu ve benzeri planlarda inşa 

edilmişlerdir. Koridora dikey tasarlanan, merdiven evi bu özelliği dikkate alınarak, 

planı Tip 3 içerisinde değerlendirmemizi sağlamıştır. 

 Gelişim odalarda da izlenmektedir. Odaların birinci kat genişlikleri 330-470X 

380-700 cm., yükseklikleri; zemin kat 350 cm., birinci katlarda 360 cm. ebatları ile 

büyümüştür. Oda içerisinde çiçeklik, yüklük, gömme dolap ile eleman kullanımı 

ortadan kalkar. Buna bağlı olarak mobilya kullanımı ortaya çıkar. Geleneksel 

hariciye ve izbe bölümleri görülmez. Planlamadaki gelişim sonucu ıslak hacimler 

banyo, mutfak, tuvalet, banyo, lavabo evin içerisine yerleştirilmiştir. Konutun 

geleneksel hayatı mevcuttur. Ancak daha çok gezme ve kamelyalarda oturup, 

dinlenme işlevi görmektedir. Geleneksel tandır, çaraş ve ahır gibi hayatta bulunan 

müştemilatlara yer verilmemiştir. Konutun içerisine, gelişimle birlikte, şebeke suyu 

bağlı tasarlanmıştır. Tavanlar geleneksel çıtalı (pasalı) ahşap kaplamalıdır. Oda 

döşemelerine ahşap çakıldığı izlenmektedir. Oda kapıları, değişimin temsilcisi, 

tablalı imal edilmiştir.  

 Konut, cephelerdeki değişimi ve Avrupa mimarisi etkilerini izleyebildiğimiz 

örneklerin başında gelmektedir. Cephelerde teras ve balkon kullanımları dikkati 

çeken ilk unsurlardır.  Üçgen alınlık, simetrik pencereler, yatay ve dikey silmeler hep 

bu etkileri yansıtmaktadır. Merdiven evinin ayrı bir birim halinde cepheden dışarı 

taşırılmasındaki oranlar, değişimin uç örneklerini yansıtmaktadır. Dış cephede katlar 

kendi yüksekliğince dışarı taşırılmış olup, pencereler ile aydınlanması sağlanmıştır. 

Ana giriş doğrudan sokakla ilişkilidir. Evin kuzey yanlardaki yönündeki girişler ise 
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hayat ile irtibatı sağlamaktadır. Mimar Muzaffer caddesindeki konut ana cadde 

üzerinde planlı tasarlanmıştır. Mimari gelişmenin örnekleri Kırma çatı Marsilya tipi 

kiremit ile sergilenmektedir. Çatı gelişimi saçak ve yağmur oluklarını doğrudan 

etkilemiştir. Saçaklar yapıdan dışarı taşırılmış olup, mertekler ahşap kaplı olduğu 

için gizlenmiştir. Yağmur olukları metal aksamlıdır. İki adet balkon tasarlanmıştır. 

Yapının dışarı açılan üç kapısı vardır. Ancak ana giriş kapısı, itinalı işçiliği ve 

değişimin unsurları ile ön plana çıkmaktadır. Pencereler taş söve ve lentoları ve zig 

zaglı görünümleriyle ile değişimi yansıtırlar. Demir parmaklıklarda da “C” formu 

ana elemandır, ancak dikdörtgen çerçevelerle birleşmeleri ve itinalı işçilikleri ile 

Konya’daki örneklerinden ayrılırlar. 
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Katalog No: 6 

Yapının İsmi:  Burhanzadeler Evi 

Fotoğraf No: 40-49 

Çizim No: 23-26 

Yapım Tarihi: 19.yy. sonları 

Sahibi: Fevzi Atasagun 

Yapının Yeri: Meram İlçesi, Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi No:21 

bulunmaktadır. Tapu kayıtlarına göre, 53 pafta, 85 ada, 69 paselde yer almaktadır. 

Genel Tanım:  

 Konut, Karakurt Caddesi üzerinde Sarı Yakup Mezarlığı’nın güney batısında 

yer alır. İki katlı inşa edilmiştir. Konut oldukça geniş bir parselin kuzeyinde yer 

almaktadır. Hayatında; taşlık, avlu, havuz, mutfak, ahır, hela, depo, hariciye gibi 

müştemilat kısımları bulunmaktadır. Günümüzde dört cephesi de açıktır. Eve, 

doğrudan sokakla bağlantılı bir kapı ve hayattaki kapılardan girilmektedir. Kırma 

çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Mine Ulusoy 1989 yılında Ziya Paksoy'dan 

edindiği bilgilere göre evi, 1880-1882 yıllarına tarihlendirmiştir. (Ulusoy, 2007:56) 

Malzeme ve Teknik:  

 Yapım malzemesi su basmana kadar taş, bunun üzerinde kerpiç kullanılmıştır. 

Ana beden duvarlarında yığma tekniğinde kerpiçlerin arasında ahşap kirişlemeler ile 

inşaat tamamlanmıştır. Çıkmalarda bağdadi tekniği görülmektedir. 

Plan: 

 Bodrum kata içte batıdaki merdiven ile ulaşılır. Yamuk planlı depo tarzında 

bir düzenleme söz konusudur. Konutun hayatı büyüktür. İçerisinde havuz, ahır, 

mutfak, taş döşeli avlu, kuzeyde ayrı bir birim halinde duran iki katlı müştemilat ve 

çeşme yer almaktadır.   

 Zemin katta konuta üç ayrı giriş açılmıştır. Hayata ise yine sokak 

cephesindeki çift kanatlı çakma kapı ile girilir. Sokaktaki ana girişin tam  karşısında 

hayata açılan ikinci kapı bulunmaktadır. Batı yöndeki son girişle, hariciye bölümüne 

ulaşılır. Zemin kat planı ikiye bölünmüştür. Hariciye ve sofalı bölüm birbirinden 

ayrılmıştır. İç sofa, konutta kuzey ve güney istikametinde dikey dikdörtgen planda 

uzanmaktadır. Merdiven evi sofaya dik durmaktadır. Merdivenin arkasında tuvalet 

ilavesi yapılmıştır. İç sofanın doğusundaki oda sofaya paralel, batısındaki oda sofaya 
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dik şekilde tasarlanmıştır. Sokak cephesindeki ana giriş bölümü sofadan bir kapı ile 

ayrılmıştır. Girişin batısı sonradan mutfağa dönüştürülmüştür. Restorasyon 

çalışmaları sırasında burada yıldız tonozlu bir hamam olduğu tespit edilmiştir. 

Girişin doğusundaki hacimler tuvalet olarak kullanılmaktadır. Batı yöndeki giriş 

kapısı doğrudan merdiven evine açılır. Buradan hariciyenin iki odasına ve depo 

olarak sonradan değiştirilen hacm.e ulaşılır. Hariciyenin iki odası sofanın konumuna 

göre paralel durmaktadır. 

 Birinci kat sofalı kısım, zemin kat planı ile benzerdir. Ancak küçük farklar 

ayrıntılarda izlenmektedir. Sofa kuzey ve güney yönde çıkma yapmıştır. Doğudaki 

oda sofaya paralel, batıdaki oda sofaya dik planlanmıştır. Hariciyenin iki odası ise 

sofaya paralel yerleştirilmiştir. 

 Konutta iç sofalı plan tipi, hariciye ile birlikte kullanılarak ilginç bir tasarım 

örneğini karşımıza çıkarmıştır. 

 Evin depo şeklindeki, küçük bodrum katının, zemininde sıkıştırılmış toprak, 

tavanında ahşap kirişleme sistemi görülmektedir. Zemin ve birinci katların taban 

döşemeleri ahşap malzeme çakılarak yapılmıştır. Ancak ıslak hacimlerde sonradan 

seramik malzeme ile kaplamaya gidilmiştir. Konutun genelinde tavanlarda çıtalı 

ahşap malzeme kullanılmıştır. Zemin katta girişin doğusundaki tuvaletin tavanı ahşap 

kotra plak, mutfak tavanı yıldız tonozlu yapılmıştır. 

 Odalarda gömme dolap, yüklük, gusülhane, ağzıaçık, çiçeklik, gibi ahşap 

aksama yer verilmiştir. Birinci kat sofasında karşılıklı iki adet aynalık tasarlanmıştır. 

Zemin katta hayat yönündeki giriş de Bursa kemerli bir açıklık görülmektedir. 

Birinci kat sofasında, odalarda pencere önlerinde zeminden yükseltilmiş oturma 

sekileri mevcuttur. 

 Ahşap merdiven konutta iki adet düşünülmüştür Biri hariciye kısmında diğeri 

ise sofaya dik bir şekilde merdiven evi içerisinde konumlandırılmıştır. Sofayı dik 

kesen merdiven, kendi kovası içerisinde iki kollu, olarak zemin kattan yukarı 

çıkmaktadır. Birinci kata ulaşınca, sofaya Bursa kemerli bir açıklıktan girilir. 

Merdivenin üstü, tahtıboş (minderlik, testilik) tabir edilen ahşap eleman ile 

kapatılmıştır. Hariciye merdiveni ise, kareye yakın bir hacim içerisinde dönel formda 

üst kata ulaşımı sağlar. 
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 İç oda kapılarına, zemin katta genelde çakma, üst katta ise çoğunlukla tablalı 

kapı tercih edilmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Kuzeydeki ana giriş kapısı çift kanatlı ve tablalı olarak basık kemerli bir nişin 

içerisinde yer almaktadır. Kuzey cephede ayrıca hayat kapısı ve duvarı yer alır. 

Çıkmanın üç kemerli ve dilimli pencere düzenlemesi dikkati çekmektedir. Birinci kat 

pencereleri yan yana dizilmişler ve bağdadi tekniğinde taklit söve ve lento gösterimi 

yapmışlardır. Zemin katta hiç pencere bulunmaz. Ayrıca tüm cephede püskürtme 

sıva tekniği ile süslemeye gidilmiştir. 

 Batı cephede; tek kanatlı giriş kapısı, zemin ve bodrum katta tek pencereleri 

izlenir. Birinci katta dört adet oda, bir adet çıkma penceresi kendi içerisinde orantısız 

olarak yerleştirilmiştir. Yapının güneybatı köşesinde dikey askta, birinci kata kadar 

yükselen, pahlı duvar izlenmektedir.  

 Güney cephe zemin katta, hayata açılan bir kapı vardır. Girişin üstünde üç 

adet pencerenin yer aldığı, çıkma tasarımı bulunur. Yapının batısındaki odaların 

zemin ve birinci kat oda pencereleri yatay ve dikey simetri eksenine göre uygun 

düzenlenmiştir.  

 Doğu cephe kısmen sağırdır. Müştemilat bu cephede yer alır. Birinci katın tek 

oda penceresi ve çıkmanın yan penceresi bu cepheye yansımıştır. 

Saçaklar: 

 Ahşap saçak yapıdan 60cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak kırma çatının şekline 

bağlı olarak dört yönde izlenmektedir. Kuzey cephede, saçak çıkmanın formuna göre 

dikdörtgen bir form kazanır. Alışılmış mertek uzatmalı saçak alttan ahşap  

kaplamalıdır. 

Çıkmalar: 

 Konutun iki adet sofa çıkması vardır. Tek yönlü ve üç cepheli dikdörtgen 

çıkmalar bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzeydeki çıkmanın ana yönünde üç 

yan cephelerinde birer adet penceresi vardır. Güneydeki sofa çıkmasının ise hayata 

bakan üç adet penceresi bulunur. Pencere önlerinde zeminden yükseltilmiş oturma 

sekileri mevcuttur. Kuzey cephedeki sokağa, güney cephedeki hayata doğru 

yönelmiştir. 
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Pencereler: 

 Konutta özgün pencereler bulunmaktadır. Kuzey yöndeki sofa çıkmasının 

üçlü pencereleri  1/2 oranında ve 95X200 cm. ölçülere sahiptir. Ancak üçlü kemer 

formu pencere yüksekliğini arttırarak 260 cm. uzatır. Diğer cephelerde, birinci kat ve 

güney cephe zemin kat pencereleri 90X180 cm. ölçüsü ile yine 1/2 oranını verirler. 

Bu pencereler üst ve yan kısımlarda iç bükey, içerde ve dışarıdan şevli 

tasarlamışlardır.Cephede dışarıdaki taşmalar, taklit söve ve lento kullanımı, kıtıklı 

sıva ve ahşap çıtalar ile bağdadi tekniğinde uygulanmıştır. Çıkma pencerelerinde 

giyotin tip tercih edilmiştir. Diğer oda pencereleri üstte ve altta açılan ikişer kanatlı 

yapılmışlardır.  

 Demir parmaklıklarda, yatay ve dikey demir çubuklar, yarma tekniğinde 

birbirlerinin arasından geçirilerek pencere kasalarına saplanmışlardır. Sofa 

çıkmasının üç dilimli pencerelerinde yatay ve dikey demir çubuklar kare kesitli olup, 

yatay ve dikey çubukların kesişiminde sivri eşkenar dörtgen parçalar çivi ile 

preslenmiştir.  

Kapılar: 

 Kuzey yöndeki zemin kat ana giriş kapısı çift kanatlı, tablalı imal edilmiştir. 

Üstündeki pencere basık kemerli düzenlenmiştir. Kapının iki kanadının tablaları 

simetrik yapılmışlardır. Üç bölümlü tablalardan, ortadaki yatay dikdörtgen, üst ve 

alttaki parçalar dikey dikdörtgen tasarlanmış olup, silmelerle hareketlendirilmiştir. 

Kuzey cephedeki hayat giriş kapısı çift kanatlı ve çakma tekniğinde üretilmiştir. Kapı 

üzerinde iri kabara çiviler dikkati çekmektedir. Kapı üstünde çatılı ve Marsilya 

kiremit örtülü bir düzenleme izlenir. Batı cephedeki zemin katın tek kanatlı ve çakma 

kapısının, üstünde dikdörtgen çerçeveli ve parmaklıklı penceresi bulunur. Güney 

cephedeki zemin kat giriş kapısında da çakma tekniği görülür. Ayrıca ahırlar ve 

müştemilatların kapıları da çakma tekniği ile yapılmıştır. 

Süsleme: 

 Konut genelinde sade tasarlanmıştır. Cephelerde çıkma pencerelerinin üçlü 

formu, pencerelerdeki taklit söve ve lento kullanımı, püskürtme sıvalar Avrupa 

mimarisinin etkilerini yansıtmaktadır. İçeride yüklük, çiçekliklerde de sade bir 

süsleme izlenir. Ağzıaçıkların kemer şekilleri dikkat çekici vurgulanmıştır. İçerideki 
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girişlerde kullanılan Bursa kemer formu da ilginç örnekler arasındadır. Oda duvarları 

sonradan muşamba tarzı malzeme ile kaplanmıştır. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi ve tekniği geleneksel Konya evine uygun kullanılmıştır. 

Ana beden duvarları yığma kerpiç, çıkmalar ise bağdadi tekniğinde yapılmıştır.  

 Plan iç sofalı olup Tip 3 içerisinde, üç odalı, merdiven sofaya dik bir eyvan 

şeklinde bağlanan grupta yer almaktadır. Birinci katta doğu yöndeki sofaya paralel 

oda 325X480 cm., güneybatı da sofaya dik oda 325X600 cm., güneydoğuda sofaya 

paralel oda 330X600 cm., ölçüde düzenlenmiştir. Zemin kat 290 cm., birinci kat 

305cm. yüksekliğe sahiptir. Oda boyutlarının büyümesi gelişimi ve tip 3 plan tipinde 

merdiven evi değişimi gösteren unsurlardır. 

 Oda içlerinde geleneksel gömme dolap, yüklük, gusülhane, çiçeklik ve 

ağzıaçıklara yer verilmiştir. Birinci kat sofasında karşılıklı simetrik yerleştirilmiş, iki 

adet aynalık ve altında kapaklı dolabı değişimi aksettirmektedir. Konutun içerisine 

değişimin göstergesi hariciye kısmı dahil edilmiştir. Bodrum katı izbe kullanımına 

müsaittir. Yıkanmak için gusülhane mevcuttur. Ancak bu evde değişimi yansıtan, 

restorasyon çalışmaları esnasında, girişin sağında yıldız tonozlu bir hamam 

bulunmuştur. Konut içerisinde iki adet ahşap merdiven vardır. Biri sofada diğeri 

hariciye bölümünde kullanılmaktadır. Geleneksel hayatı oldukça büyüktür. Mutfak 

hayat içerisinde yer alır. Tuvaletler hayatta gelenekselin, evin içerisinde ise 

değişimin parçalarıdırlar. Müştemilatta; geleneksel ahır, kümes, tandır ve çaraş 

bulunur. Avlusu geleneksel sille taşı döşelidir. Hayatta ongen bir havuz ve çeşme 

görülmektedir. Tavanlar genelde geleneksel teknikte çıtalı ahşap kaplama ile 

örtülmüştür. Döşemeler ise geleneksel ahşap çatılarak kapatılmıştır. İçerde oda 

kapılarında çakma ve tablalı iki tipte izlenir. 

  Cephede püskürtme sıva, pencerelerde taklit söve ve lentonun bağdadi 

tekniğindeki uygulaması değişimin uygulaması olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca 

çıkma pencerelerindeki üç dilimli kemer kullanımı konuttaki değişimin 

etkilerindendir. Sokak cephesinden hem eve hem de hayata giriş verilmiştir. 

Gelişmenin sonucu, üst örtü kırma çatılı ve alaturka kiremit kaplamalı olup, metal 

yağmur oluklu saçağın alttan ahşap kaplamaları mevcuttur. Geleneksel iki adet sofa 

çıkması vardır. Dış giriş kapılarında iki teknik çakma ve tablalı tercih edilmiştir. 
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Konutun özgün pencereleri değişimin göstergesi 1/2 oranında tasarlanmıştır. Demir 

parmaklıkları, geleneksel dikey ve yatay demir çubukların kesişmesinden ibarettir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Katalog No: 7 

Yapının İsmi: Fahrettin Altay Paşa Evi (Numan Usta) 

Fotoğraf No: 50-58 

Çizim No: 27-31 

Yapım Tarihi: 20.yüzyıl başları 

Sahibi: Asım Kaplan 

Yapının Yeri: İnce Minare Caddesi ile Tacül Vezir Sokağın kesiştiği köşede No: 2 

kapı numaralı, 452 ada, 28 parselde yer almaktadır.  

Genel Tanım: 

Fahrettin Altay Paşa bir dönem Konya'da bulunmuş ve bu dönemde ikamet 

ettiği ev kendi ismiyle anılmıştır. Kurtuluş Savaşı başlarken Konya On ikinci 

Kolordu komutanıydı. Bu görevi 1921, ortalarına kadar sürmüştür. Konya 

Büyükşehir Belediyesinin Mayıs 1928 tarihli kadastro haritasında konutun 

mülkiyetinde Numan Usta ismi geçmektedir. 

 20. yüzyılın başlarına tarihlenen ev 1990 ve 2009 yılında Asım Kaplan 

tarafından restore edilmiştir. Günümüzde aynı kişi tarafından Kültür Sanat Merkezi 

ve Halı Tamir Atölyesi olarak kullanılmaktadır. Evin, doğrudan sokağa ve hayata  

açılan güney ve kuzey cephede olmak üzere toplam iki adet girişi bulunmaktadır. 

Binanın kuzey cephesinde hayatı vardır. Güney ve doğu cepheler sokağa bakar. Batı 

cephe yanındaki binadan dolayı sağır kalmıştır. Ev bodrum katla birlikte üç katlı 

olarak inşa edilmiştir. Kırma çatı, Marsilya kiremitle kaplanmış olup çatı arası 

yaşama birimi ve depo şeklinde tasarlanmıştır.  

Malzeme ve Teknik: 

Yapım sistemi yığma ve hımıştır. Bodrum katta taş kullanılmıştır. Zemin 

katta ve birinci kattaki duvarlarda hımış tekniğinde ahşap payandaların arası kerpiçle 

doldurulmuştur. Çatı katında ve çıkmalarda bağdadi tekniği uygulanmıştır. 

Plan: 

 Bodrum kata kuzey cepheden hayata açılan bir kapı ile girilir. Planında, uzun 

“L” biçimli bir depo ile doğu duvarının köşesindeki kare oda bulunur. Bodrum katta 

üç pencere açıklığı vardır. İkisi doğu duvarına biri kuzey duvarına açılmıştır.  

 Zemin kata güney ve kuzey cephelere açılmış, simetrik tasarlanmış, iki 

açıklıkla ulaşılır. Güney cephedeki girişle doğrudan birinci kata geçiş veren dönel 
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merdivenli bölüme girilir. Bu merdivenli bölümün zemin katla ilişkisi üç duvar 

yardımıyla kesilmiştir. Kuzey cepheden zemin katın iç sofasına geçilir. İç sofanın 

etrafında, aynı ölçülerde  planlanmış üç oda ile kuzeybatı köşesindeki merdiven, 

tuvalet ve banyo izlenmektedir.(Aygör, 2005: 46). 

 Birinci kata içten iki merdivenle ulaşılır. Bunlar güney ve kuzeybatıdaki 

dönel merdivenlerdir. Birinci kat iç sofasının etrafından farklı planlanmış üç oda ile 

kuzeybatı köşesinde mutfak ve banyo bulunur. Güney cephede sofanın bitimindeki 

merdiven boşluğunda çıkma tasarlanmıştır. Bunun tam karşısında simetrik olarak 

kuzey cephede sofa bitiminde yine çıkma planlanmıştır. Doğu cephede ise oda 

çıkması bulunmaktadır. 

 Çatı katı planında iki oda ile  çatı arası depolara yer verilmiştir. Planın tam 

ortasındaki uzun ince iki oda tasarımı doğu cephede balkon çıkmasıyla son bulur. 

 Bodrum kat, zemin kat ve çatı katı zeminleri ahşap döşeme tahtası ile 

kapatılmıştır. Birinci katta ise mutfak ve banyo seramik döşemeli, odalar ve sofa yine 

ahşap döşemeli düzenlenmiştir. 

 Bodrum katın oldukça geniş planlı bölümünün tavanı ahşap kirişlemeli olup, 

kareye yakın planlı küçük mekan tavanı ahşap kaplamalıdır. Zemin ve çatı katı 

tavanları çıtalı ahşap kaplamalı yapılmıştır. Birinci katta mutfak tavanı kontrplak, 

banyo tavanı badanalı olup, odalar ve sofa tavanı çıtalı ahşap kaplamalıdır. 

 Oda içlerinde ve sofada gömme dolaplar, tablalı kapıları ile düzenlemiştir. 

Odalar sade düzenlemeli olup, mobilyalı kullanıma uygun tasarlanmıştır. Çiçeklik, 

yüklük, ağzıaçık ile karşılaşılmaz. Konutun içerisinde iki adet ahşap dönel merdiven 

vardır. Güney cephedeki, sokak yönünde girişle doğrudan merdiven evine açılır ve 

doğrudan üst kata bağlanır. Diğer merdiven kuzey cepheden girilen kapının batısında 

yer almaktadır. Bodrum kata inilen merdiven iki kollu, çatı katına çıkılan merdiven 

tek kollu tasarlanmıştır. 

 İç oda kapıları tablalı yapılmıştır. Merdivenle çıkılınca karşılaşılan birinci 

kattaki camekanlı bölmelerde tablalı imal edilmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Kuzey cephede giriş bodrum kattan başlayan beş basamaklı merdivenle 

sağlanır. Merdiven ile kapı simetri aksında buluşmazlar. Merdivenle kapı arasında 

camekanlı bir koridor vardır. Kapının hemen üstünde birinci kat sofa çıkması yer 
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alır. Bodrum katta ve zemin katta tek, birinci katta çeşitli oranlarda dört pencere 

bulunur. Doğu yönündeki pencereler her üç katta dikey eksende simetrik olarak 

verilmiştir. (Aygör, 2005: 46). 

 Güney cephe girişi dikey simetri ekseninden yapılmıştır. Üçlü giriş 

düzenlemesi kapının iki yanındaki uzun dikdörtgen simetrik pencerelerle 

vurgulanmıştır. Kapının hemen üstünde çıkma bulunur. Birinci kat ve zemin kat 

pencereleri dikeyde simetrik tasarlanmıştır. Pencerelerin boyutları farklı ölçüdedir. 

 Doğu cephe simetrik uygulamalar açısından tam bir uyum içerisindedir. 

Bodrum katta, zemin katta ve birinci kattaki ikişerli pencereler yatay ve dikey simetri 

ekseninde yapılmışlardır. Birinci katta oda genişliğinde bir oda çıkması 

tasarlanmıştır. Dikey simetri ekseninin tam ortasından geçen çatı katındaki balkon 

adeta bir cihannüma gibi dizayn edilmiştir. Bu cephede zemin kat yüksekliğinde 

hayat duvarı ilerler ve hayat kapısı ile son bulunur. (Aygör, 2005: 47). 

Saçaklar: 

 Su oluklu ahşap saçak yapıdan 70cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak güney  

yöndeki çıkmanın şekline bağlı olarak üç yönlü bir düzenlemede dikdörtgen formda 

çıkma yapar.  Doğu ve kuzey cephede yine çıkmaların  dikdörtgen  formuna göre 

dışarı taşırılmıştır.  Alışılmış mertek uzatmalı saçağın mertekleri dikdörtgen 

parçalara ayrılmış ahşap bölümlerle kaplandığı için görülmez. Doğu cephesindeki 

balkon çıkmasının üzerinde köşelerinden volütlenmiş basık kemerli saçak 

kullanılmıştır. (Aygör, 2005: 47). 

Çıkmalar: 

Güney cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir sofa çıkmasıdır. Çıkma 

payandalı ahşaptan konsolların duvar içine oturtulmasıyla taşınır. Ayrıca yapının 

beden duvarlarından çıkan ahşap iki kirişte taşıma görevi üstlenmiştir. Çıkma 

bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Payandalarında küçük ahşap çıtalarla süsleme 

yapılmıştır. Çıkmaya üç cepheden de pencere açılmıştır. (Aygör, 2005: 47). 

 Doğu cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir oda çıkmasıdır. 

Çıkma payandalı ahşaptan konsolların duvar içine oturtulmasıyla ve ahşap kirişlerle 

taşınır. Çıkmaya üç cepheden de pencere açılmıştır. Çıkmanın iki yanındaki simetrik 

pencereler küçük tutulmuştur. (Aygör, 2005: 448). 
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Kuzey cephe çıkması tek yönlü ve iki cepheli bir sofa çıkmasıdır. Çıkmanın batı 

cephesi yanındaki oda duvarından dolayı sağır kalmıştır. Çıkma bağdadi tekniğinde 

yapılmıştır. Çıkma yapının beden duvarlarından çıkan iki ahşap kirişle taşınır. 

(Aygör, 2005: 48). 

Tüm çıkma pencereleri taklit taş söve ve lentolar içerisinde yer alır. Tüm 

pencereler demir parmaklıklarla korunmuştur. 

Çatı katında cihannüma önünde ahşap korkuluklu bölüm adeta bir balkon 

işlevi görerek seyir terası gibi düzenlenmiştir. 

Pencereler: 

 Yapıda üç adet bodrum kat penceresi vardır. Kuzey cephede tek ve doğu 

cephede iki adet yapılmıştır. Bodrum kat pencereleri 40x60 cm. ölçüleriyle 2/3 

oranındadırlar. Söve ve lentolar dikdörtgen kesitli ahşap malzemeden yapılmıştır. 

 Zemin kat pencereleri 125x175 cm. ölçüsünde 5/7 oranındadır. Zemin kat 

pencereleri dikdörtgen bağdadi söve lentolar içinde yer alır. Lentoda kilit taşı 

görünümü vardır. Pencere sövelerinin üst köşelerinde ve ortalarında karşılıklı 

simetrik kare parçalar taşırılarak kullanılmıştır. Pencere boşluğunun tamamını 

kaplayan demir parmaklık kullanılmıştır. (Aygör, 2005: 48). 

 Birinci kattaki cephelerde iki tip pencere vardır. Odalarda ve çıkmaların ön 

cephelerinde yer alan 150x200cm. ölçüsünde ¾ oranında  büyük pencereler ile 

çıkmaların köşelerinde karşılıklı simetrik olarak yerleştirilen 90x200 ölçüsünde ½ 

oranındaki pencerelerdir. Evdeki tüm pencerelerin açılışı, üstte ve altta açılan ikişer 

kanadı olan pencere tipidir. Pencereler duvar içerisinde eğimsiz yerleştirilmiştir. 

Pencerelerde bağdadi tekniğinde taş görünümlü taklit söve ve lentolar içerisinde 

bulunur. Lentoların da kilit taşı kullanılmıştır. Pencere sövelerinin üst köşelerinde ve 

ortalarında karşılıklı simetrik kare parçalar taşırılarak kullanılmıştır. (Aygör, 2005: 

48). 

Demir parmaklıklar alt pencere boyunca tasarlanmıştır. Pencere demir 

parmaklıklarında dikdörtgen çerçevenin içerisinde değişik "C", "U" ve "S", 

parçalarından bir adet motifin, yan  yana dizilmek suretiyle karşılıklı 

yerleştirilmelerinden oluşmaktadır. (Aygör, 2005:49). 
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Kapılar: 

Yapının üç kapısı vardır. İlki hayata girilen bahçe kapısıdır. Çift kanatlı kapı çakma 

tekniğinde imal edilmiştir. Diğer ikisi  aynı şekilde tasarlanmış olup, doğrudan 

konuta açılmaktadır. Güney cephe kapısı ahşap malzemeyle yapılmış ve kapının 

üstünde dikdörtgen bir kapı üstü penceresi eklenmiştir. Kapı böylece üstündeki 

çıkmanın yüksekliğine ulaşır. Kapı çift kanatlı yapılmıştır ve kanatları simetrik 

olarak tasarlanmıştır. Kanatların ikisi de aynı özellikleri sergiler. Kapı üç adet 

dikdörtgen çerçeveli bölüme ayrılmıştır. Altta tek tablalı bölüm dik çıtalarla 

kaplanmış. Kapının alt kısmı simetrik silmelerle hareketlendirilmiştir. Üstteki 

dikdörtgen parçanın üzerinde yarım güneş betimlemesi vardır. Kapı üstü 

penceresinde, dikey on dört demir çubuğun içi “S” kıvrımlarıyla doldurulmuştur. 

(Aygör, 2005: 49). 

Süsleme: 

Yapının cephe tasarımındaki simetrik düzenlemeyi en iyi doğu cephesindeki 

pencere  tasarımları yansıtmaktadır.  Yatay ve dikey simetri ekseninde yer alan oda 

pencerelerine her iki uçta çıkma pencereleri de eklenmiştir. Güney cephede ise dikey 

simetri ekseninde özellikle girişte ve pencerelerde rastlanır. Girişi vurgulamak için 

üçlü açıklık düzenlemesi kapının iki yanındaki pencerelerle sağlanmıştır. Kuzey 

cephe girişi de yine dikey simetri ekseninden yapılmıştır. Pencerelerde taklit söve 

lento kilit taşı uygulaması, cephelerdeki püskürtme sıva ile yapılan süslemeler 

izlenmektedir. Cihannümanın oval formlu ahşap korkuluğu ve basık kemerli  saçağı 

da cepheye ayrı bir görünüm katmaktadır. İçeride ise duvarlarda sonraki dönemlerde 

yapılan duvar kağıtları ve boyamalar bulunmaktadır. Zemin katta değişik formlarda 

oluşturulan Bursa kemerli açıklıklar dikkati çekmektedir. Çıkmaların ahşap 

payandalarına benzeyen ve karşılıklı simetrik yerleştirilen parçalarda ince çıtalar ile 

kaplama yapılmıştır. Evin iç dekorasyonu genelde sade düzenlenmiştir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Konut, yapım malzemesi ve tekniği ile geleneksel metotlar kullanılarak inşa 

edilmiştir.  

 Evin birinci katı iç sofalıdır. Sofayı dik kesen merdiven üç kat arasında 

bağlantıyı sağlarken, sofanın devamındaki merdiven zemin kattan doğrudan birinci 
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kata ulaşmaktadır. Böylece evi Tip 3 grubuna dahil ederek, mimari gelişimi 

planlamada görebiliyoruz.  

 Odaların ölçüleri büyümeye bağlı olarak gelişimi göstermektedir. Birinci kat 

odaların 350X380-395X470 cm. genişliğinde zemin kat 280 cm., birinci kat 300cm. 

yüksekliğinde ölçülmüştür. Odaların içerisinde geleneksele ait gömme dolaplar 

bulunur. Ancak mobilyalı eşya kullanımı ve değişim sonucunda odaların içerisi boş 

kalmıştır. Konutun geleneksel hariciyesi bulunmaz. Bodrum katı değişimle birlikte 

oldukça geniş tasarlanmıştır. Yıkanmak için özgün hamamı değişimi göstermektedir. 

İleriki zamanlarda banyo ilavesi gerçekleşmiştir. İçerideki iki adet merdiven dönel ve 

tek kollu, imal edilmiştir. Geleneksek hayatı oldukça küçüktür. Mutfak birinci katta 

fonksiyonu değiştirilmiş bir mekan durumundadır. Tuvalet de değişime uğrayarak 

içeri alınmıştır. Geleneksel tandır, çaraş, ahır vb. müştemilat bölümleri yoktur. Evde, 

gelişmenin bir sonucu, şebeke suyu bağlıdır. Kuyu ve tulumba ile karşılaşılmamıştır. 

Tavanlar geleneksel şekilde, bodrum kat ahşap kirişlemeli, üst katlar çıtalı ahşap 

kaplamalı düzenlenmiştir.  Islak hacimler fayans diğer mekanlar geleneksel ahşap 

döşemeli yapılmıştır. Oda kapıları değişimle, tablalı imal edilmiştir. Cephelerde 

Avrupa mimarisi etkileri ile karşılaşılır. Püskürtme sıva süslemesi, pencerelerde 

taklit söve, lento, kilit taşı uygulaması, cihannümanın balkon şeklinde dışarı açılması 

değişimin unsurlarıdır. Konut iki sokağa cephe verir. Girişler iki adet olup, biri 

doğrudan sokaktan diğeri ise hayattan sağlanmıştır. Sokakları düzgün planlanmıştır. 

Gelişmeye bağlı olarak, üst örtü kırma çatılı olup, çıkmaların kendi üst örtüleri ana 

çatıya saplanmıştır. Yağmur oluklu saçak alttan kaplama tahtası ile örtülmüştür. 

Geleneksel iki adet sofa ve bir adet oda çıkması vardır. İki adet konuta girişte ahşap 

çift kanatlı, tablalı imal edilmiştir. Pencereler değişik ölçülerde yapılmıştır. Oranları 

2/3, 5/7, 3/4, 1/2 şeklinde tasarlanmıştır. Pencere demir parmaklıkları çeşitlilik ve 

değişimi gösterirler. Dikdörtgen çerçeveler içerisinde "C", "S", "U" parçalar 

birbirlerine montajlaşmasıyla kompoze edilmişlerdir. 
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Katalog No: 8 

Yapının İsmi: Fahriye Büyükmatür Evi 

Fotoğraf No: 59-67 

Çizim No: 32-36 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl başları 

Sahibi: Konya Büyükşehir Belediyesi 

Yapının Yeri:  Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi, Mengüç Caddesi ile Çakır Bey 

Sokağın kesiştiği köşede No: 38' de 17L2-17M1 Pafta, 22584 Ada, 1 Parsel üzerinde 

bulunur. 

Genel Tanım: 

 Evi 20. yüzyıl başlarına tarihlendirebiliriz. Belediyenin 1928 yılında 

hazırladığı planlarda Ali Hıfzı ve Havva isimleri okunmaktadır. Yapı cadde ile 

sokağın kesiştiği, köşe parselde inşa edilmiştir. Güney yönde küçük hayatı etrafında 

müştemilatlar ve havuz yer almaktadır. Konut bodrum katla birlikte üç katlı inşa 

edilmiştir. Kırma çatı, Marsilya kiremitle kaplanmıştır. Çatı arası depo şeklinde 

kullanılır. Ana giriş kuzey cepheden verilmiştir. Yapının yola bakan kuzey ve batı 

cepheleri izlenir. Diğer iki cephe yapılaşmadan dolayı sağır kalmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım sistemi yığma, hımış ve bağdadidir. Ana beden duvarları her üç katta 

da yığma tekniğinde moloz taş malzemenin örülmesiyle oluşmuştur. Hımış tekniği iç 

ara bölme duvarlarında üst katın bazı bölmelerinde taş ve tuğla dolgu malzemesi ile 

kullanılmıştır. Çıkmalarda ara bölmelerde bağdadi izlenmektedir. Müştemilat 

yapıları yığma tekniğinde kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir.  

Plan: 

 Konutun küçük bir hayatı vardır. İçerisinde avlu, havuz, tuvalet, mutfak, 

kümes, ahır gibi hacimlere yer verilmiştir. 

 Bodrum katta dört ayrı mekan ve dört adet dışarıdan giriş kapısı vardır. 

Yalnız bu dört kapı ayrı ayrı dört hacm.e açılmaz. Sokak cephesindeki kapı doğrudan 

müştemilata açılır. Burada arkadaki hayata açılan ikinci bir kapı daha bulunur. Batı 

cephesindeki üçüncü kapı ile ahıra girilir. Hemen karşısındaki samanlığa giriş ise içte 

ara bölme duvarına açılan bir kapıdan sağlanmıştır. Yapının içerisine sonraki dönem 
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ilavesi mutfak bölümüne giriş; hayattaki dördüncü kapıdan ve içte, müştemilatla 

arasında kalan, bölme duvarının ortasına açılan kapıdan verilmiştir. 

 Zemin katın merdivenler yardımı ile ulaşılan iki ayrı girişinden biri sokak, 

diğeri hayat cephesinde bulunmaktadır. Sokak cephesinden konuta girilince ahşap 

camekanla ayrılmış bir taşlığa, karşısındaki kapı ile de sofaya girilir. Taşlığın hemen 

doğusunda tuvalet yapıldığı görülür. Konutun kuzey ve güney istikameti boyunca, 

dikey dikdörtgen planda, uzanan sofanın batısında iki, doğusunda tek odaya yer 

verilmiştir. Doğudaki oda sofaya paralel, batıdaki odalar sofaya dik durmaktadır. 

Merdiven evi sofaya dik şekilde konumlanmıştır. Merdiven sofanın güneydoğu 

köşesinde yer almakta olup, zemin ve birinci katların güneyindeki duvarına açılan 

pencereler ile aydınlatılmıştır. Merdivenin karşısında ise hayattan verilen girişin kapı 

önü açıklığı bulunmaktadır.  

 Birinci kata merdivenler ile ulaşıldıktan sonra, sofaya yüksek bir bursa 

kemerli açıklıktan girilir. Bunun hemen güneyinde ise çatıya çıkış merdiveni 

bulunur. Birinci kat zemin katla benzer plan şemasını yansıtır. Birinci kat iç sofası 

yapıyı, kuzey güney yönünde ikiye ayırır. Batısında iki oda, doğusunda bir oda ve 

merdiven evi vardır. Doğusundaki tek oda sofaya paralel yerleşmiştir. Batı yöndeki 

odalar sofaya dik şekilde planlanmıştır. İki oda da, batı cephede gönye çıkma 

yaparlar. Sofa ise kuzeyde, sokak cephesine doğru çıkma yapmıştır.  

 Bodrum kat döşemeleri sonradan beton ile kaplanmıştır. Zemin ve birinci kat 

odaların ve sofalarının zemin döşemleri ahşap çakılarak yapılmıştır. Yalnızca 

girişteki taşlığın ve tuvaletin döşemesi taş kaplama şeklindedir.  

 Bodrum katın tavanları ahşap kirişlemeli bırakılmıştır. Zemin ve birinci 

katlar, çıtalı ahşap kaplamalı tavanlara sahiptir. Birinci kat iç sofasının tavanı alçı 

kaplamalı olup, alçının kenar bordürleri kalem işiyle bitkisel bezemelidir. Sofanın 

tam ortasında alçı tavan göbeği bulunmaktadır. 

 Odalar günlük tüm ihtiyaçları karşılamak üzere geleneksel Konya evi 

mimarisi doğrultusunda düzenlenmiştir. Zemin katta, kuzeybatı köşede bulunan oda 

haricindeki tüm odalarda gusülhane, yüklük, çiçeklik ve ağzı açık tasarlanmıştır. 

Çiçeklikler oldukça sadedir. Silmelerle oluşturulan bir hareketlendirme söz 

konusudur. Sofaya paralel konumlanan doğudaki odaların kapıları doğrudan 
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ağzıaçığa açılmıştır. Sofaya dik yerleştirilen batı yöndeki odaların kapıları ise odanın 

içine  bakmaktadır. 

 Bodrum kattaki odaların kapıları çakma tekniğinde üst kat odalarının  kapıları 

ise tablalı imal edilmiştir. Ahşap merdiven iki kollu tasarlanmıştır. Korkulukları ve 

babaları torna işçiliğine sahiptir. Ahşap parmaklıklar tornada boğumlama yapılarak 

süslenmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Kuzey cephede ana giriş derince bir niş içerisinde bulunur. Kuzey cephede ana girişe 

çıkış, bodrum kattan başlayan altı basamaklı merdivenle sağlanır. Merdiven ile kapı 

simetri aksında buluşmazlar. Merdivenle kapı arasında  boş bir hacim vardır. Kapının 

hemen üstünde birinci kat iç sofası yer alır. Zemin kat ve birinci kat oda pencereleri 

dikey simetri ekseninde ikişerliden toplam sekiz adettir. Çıkmaya da iki pencere 

açılmıştır. Tüm pencerelerde demir parmaklık kullanılmıştır. Ayrıca batı yönde 

gönye oda çıkmasının penceresi izlenir. Bu cephede farklı olarak bir çeşme görülür. 

Geç dönem çeşmesi, basık kemerli bir duvar çeşmesidir. Yapının köşesinde bodrum 

kat seviyesinde pahlama yapılmış ve üst alınlığı küçük üçgen taşlarla mukarnasa 

benzetilmiştir. (Aygör, 2005: 52). 

Batı cephede zemin katta, simetrik ikişerden toplam dört pencere vardır. Birinci katta 

gönye oda çıkmaları izlenir. Çıkmaların bu cephesinden ikişerli toplam dört pencere 

izlenir. Yapının cephelerinde püskürtme sıva ile süsleme yapılmış. (Aygör, 2005: 

52). 

Saçaklar: 

 Su oluklu ahşap saçak yapıdan 80cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak kuzey  

yöndeki çıkmanın şekline bağlı olarak üç yönlü bir düzenlemede dikdörtgen formda 

çıkma yapar.  Saçak batı cephedeki gönye  çıkmaların üzerinde, dikdörtgen  formda 

dışarı taşırılmıştır.  Alışılmış mertek uzatmalı saçağın mertekleri ahşap çıtalarla 

kaplandığı için görülmez. Saçak altı ahşap silmelerle hareketlendirilmiştir. (Aygör, 

2005: 52). 

Çıkmalar: 

Kuzey cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir sofa çıkmasıdır. 

Çıkma payandalı ahşaptan konsolların duvar içine oturtulmasıyla taşınır. Ayrıca 

yapının beden duvarlarından çıkan ahşap iki kirişte taşıma görevi üstlenmiştir. Çıkma 
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da bağdadi tekniği uygulanmıştır. Payandalarında küçük ahşap çıtalarla süsleme 

yapılmıştır. Çıkmaya üç cepheden de pencere açılmıştır. 

 Batı cephede iki adet  tek yönlü iki cepheli gönye oda çıkması bulunur. 

Çıkmalar iki adet demir çubuk ile beden duvarlarından çıkan ahşap ikişer kirişle 

taşınır. Çıkmalar bağdadi tekniğinde yapılmışlardır. Gönye çıkmaların üçer  

penceresi vardır. (Aygör, 2005: 53). 

Pencereler: 

 Zemin kat pencereleri 93x200 cm. ölçüsünde yaklaşık ½ oranındadır. 

Pencereler ahşap söve ve lentolar içerisinde bulunur. Pencerelerin ahşap alınlığında 

ince çıtalarla silmeler kullanılır. Dikdörtgen pencere çerçevesi şeklinde sıva ile 

süsleme yapılmıştır. (Aygör, 2005: 53). 

Birinci kat pencereleri 85x180 cm. ölçüsünde yaklaşık ½ oranındadır. Pencereler de 

ahşap söve ve lento kullanılmıştır. Ahşap alınlıklı pencerelerde ince çıtalarla silmeler 

oluşturulmuştur. Dikdörtgen pencere çerçevesi şeklinde sıva ile süsleme yapılmıştır. 

(Aygör, 2005: 53). 

Zemin kat pencereleri üstte altta açılan ikişer kanatlı pencereler 

tasarlanmıştır. Birinci kat pencerelerinde ise, üstü sabit sürme pencere, “giyotin” 

pencere tipi kullanılmıştır. Zemin kat pencereleri duvar içerisinde şevli olup, duvar 

nişinin içi ahşap kaplamalıdır. Birinci kat pencereleri duvar içerisinde düz şekillidir. 

Ayrıca her iki kat pencerelerinde de demir parmaklık görülür. Pencere demir 

parmaklıklarında "S","C", "U", şeklinde tek tek parçalar birbirlerine kelepçeler 

yardımıyla tutturulmuş ve böylece kompozisyonlar oluşturulmuştur. Demir 

parmaklıklar zemin katta pencere boşluğunun tamamını kaplar. Birinci katta ise 

pencere boşluğunun 2/3oranında kapatmıştır. Sofa pencerelerinde parmaklıkların 

tepeliğinde volütlü "S" kıvrımı yatay şekilli tasarlanmıştır. (Aygör, 2005:54). 

Kapılar:  

Evin zemin katta tek giriş kapısı mevcuttur. Kapı derince bir niş içerisinde bulunur. 

Kuzey cephe kapısı ahşap malzemeyle yapılmış ve kapının üstünde dikdörtgen bir 

kapı üstü penceresi eklenmiştir. Kapı böylece üstündeki çıkmanın yüksekliğine 

ulaşır. Kapı çift kanatlı üretilmiş ve kanatları simetrik olarak tasarlanmıştır. 

Kanatların ikisi de aynı özellikleri sergiler. Kapı iki adet dikdörtgen çerçeveli 

bölüme ayrılmıştır. Altta tek tablalı bölüm dik çıtalarla kaplanmış. Kapının alt kısmı 
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simetrik silmelerle hareketlendirilmiştir. Üstteki dikdörtgen parçanın üzerinde iki 

meşale arasında yarım güneş betimlemesi vardır. Kapı üstü penceresinde, dikey on 

dört demir çubuğun içine ters simetrik “S” kıvrımları yerleştirilmiştir. Bodrum kat 

kapıları ise çakma tekniğinde tek kanatlı imal edilmişlerdir. (Aygör, 2005: 53). 

Süsleme: 

Girişi vurgulamak için, derince bir niş , merdiven ve yanındaki boş hacim 

tasarlanmıştır. Doğu cephe ise dikey eksenlerdeki pencere kuruluşlarıyla 

tasarlanmıştır.  

Bu evde farklı özellik olarak, cephesindeki çeşme ve yapının köşesindeki 

pahlanmış ve üzeri tuğla malzeme ile mukarnasa benzer süslenmiş bölüm görülür. 

Cephede özellikle ana giriş kapısı özenli işçiliği ile dikkati çekmektedir. Girişin 

üzerindeki çıkmanın payandalarında "S" formu verilmiş olup, püsküllü torma 

sarkıtlar ve küçük çıtalarla süslenmiştir. Oda içlerinde özellikle ağzıaçıklarda ahşap 

üzerindeki ilginç kemerler izlenmektedir. Metal süsleme pencere demir 

parmaklıklarında  kendini göstermektedir. Ayrıca ana giriş kapısı üzerindeki el 

şeklinde kapı tokmağı, yivli kapı tutacakları dikkati çekmektedir. İçeride ise perde 

askıları ve yüklüklerin kapak kolları görülmektedir. Alçı süsleme birinci kat 

sofasının tavanında uygulanmıştır. Tekne tavanın dört köşesindeki bordür zemini 

bakır sarısı renkte boyanmış olup,bunun üzerine mavi renkte bitkisel bezeme kalem 

işi tekniğinde uygulanmıştır. 

Geleneksel, Gelişme Ve Değişme: 

 Katların tamamında yığma tekniğinde moloz taş kullanımı ve hımış 

tekniğinde aralarda tuğla dolgu malzemesi tercihi değişimin bir göstergesidir. 

 Konut iç sofalıdır. Zemin ve birinci katta sofanın iki yanında odalara yer 

verilmiştir. Merdiven evi güneydoğu köşede sofaya dik yerleştirilmiştir. Planlama 

açısından Tip 3 içerisinde yer alarak gelişmeyi yansıtmaktadır.  

 Değişim oda ebatlarında kendini hissettirmektedir. Oda boyutları zemin katta 

sofanın doğusundaki oda 515x290 cm., sofanın batısındaki odalardan misafir odası 

510X300cm., diğeri 565x300 cm. ölçüsündedir. Birinci kat sofanın batısındaki oda 

520x290 cm., sofanın güneybatı odası 657x300 cm., kuzeybatısındaki oda 560X300 

cm. boyutlarındadır. Zemin kat odaları 280 cm. birinci kat odaları 300 cm. 

yüksekliğe sahiptir. Odalar geleneksel tarzda inşa edilmiştir. Odaların içinde 
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gusülhane, yüklük, ağzı açık ve gömme dolaplar bulunur. Yalnızca zemin katta 

kuzey batı odanın içi boştur. Bu bölümün girişi taşlık kısmındaki camekanlı 

kısımdan verilmiştir. Bir nevi misafirlerin ilk ağırlandığı bölüm olarak düşünülebilir. 

Geleneksel hariciyesi yoktur. Bodrum kattaki mekanlardan geleneksel izbe olarak 

kullanılanı vardır. Yıkanma geleneksel gusülhanelerde gerçekleşmektedir. Merdiven 

iki kollu ve sofaya dik konumlanmıştır. Ahşap korkuluklu ve babalı tasarlanmıştır. 

Geleneksel hayatı küçük olmasına rağmen müştemilat kısımları yer almıştır. Hayatta 

geleneksel tuvalet vardır. Ancak ana girişte taşlığın hemen doğusunda içeriye 

yerleştirilen hela değişimin sonucunu aksettirir. Mutfak hem içeride hem de 

müştemilatta bulunur. İçeride bodrum katta değişimle birlikte ilave bir mutfak 

mekanı oluşturulmuştur. Geleneksel tandır ve çaraş günümüzde yoktur. Ahır bölümü 

bilinmektedir. Müştemilatta ve bodrum katta ahır, samanlık kısımları vardır. Konutta 

günümüzde kuyu ve tulumba yoktur. Ancak hayatta geleneksel süs havuzu 

görülmektedir. Konutun içerisine su şebekesi bağlanmıştır. Tavanlar genelde 

geleneksel çıtalı ahşap kaplamalıdır. Yalnızca bodrum kat ahşap kirişlemeli, 

sonradan ilave kısımlar ile ıslak hacimler beton ve seramik döşemelidir. Birinci kat 

sofasının tavanı alçı malzemeden yapılmıştır. Döşemeler de geleneksel ahşap 

kaplama olup, bodrum kata sonradan beton dökülmüştür. Oda kapıları değişimin 

habercisi tablalı imal edilmiştir.  

 Cephe genelde sade düzenlenmiştir. Ancak içeri çekilen ana giriş ve kapısı 

değişimi gösteren süslemeleriyle dikkati çeker. Sokaktan iki adet cephesi 

izlenmektedir. Ana girişte doğrudan zeminde bodrum kata açılan iki kapı yer alır. 

Batı cephede ise bodrum katta ahıra açılan bir kapı vardır. Evin geleneksel hayatına 

konutun içerisinden hem bodrum kat hem de zemin kattan ulaşılmaktadır. 

Mimarideki gelişmeye bağlı olarak; üst örtü kırma çatılı ve Marsilya kiremit kaplı 

olup, saçak metal yağmur oluklu yapılmıştır. İki çeşit geleneksel çıkması vardır. Biri 

sofa çıkması, diğeri birinci katta sofanın batısındaki iki odada uygulanan gönye 

çıkmalardır. Geleneksel tarzdaki çıkmalarda bağdadi tekniği uygulanmıştır. Ana giriş 

kapısındaki değişimler çift kanatlı tablalı tasarımda ve süslemelerde izlenmektedir. 

Bodrum kat kapıları geleneksel çakma tekniğinde ve tek kanatlı yapılmışlardır. 

Pencereler ½ oranında tasarlanmış olup, giyotin pencere tipi uygulanmıştır. Demir 
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parmaklıklarda “S” ve “C” formlu parçalar değişimin süsleme unsuru olarak 

kullanılmıştır. 
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Katalog No: 9 

Yapının İsmi: Feride Uğurlu Evi 

Fotoğraf No: 68-75 

Çizim No: 37-42 

Yapım Tarihi: 1920  

Sahibi: Feride Uğurlu  

Yapının Yeri: Konya İli, Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, Mahmut 

Dede Sokak, tapuda 17MI pafta, 5160 ada, 32 parsel kaydı ile yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

 Mahallenin yaşlı sakinlerinin verdikleri bilgiye göre ev, Hatipsinanzade 

Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kitabesinde ise H.1338, M.1920 senesinin 

ibaresi bulunmaktadır. Büyük bir konak tarzında inşa edilen yapıda, aile 1950'li 

yıllara kadar ikamet etmiştir. Daha sonra el değiştiren evin son sahibi tapu kayıtlarına 

göre Feride Uğurlu'nun üzerindedir. Mine Ulusoy bu evi Sinanlar Evi olarak 

anlatmıştır.8 Müştemilatı ve hayatıyla ev, geniş bir alan üzerine oturmaktadır. Beşik 

çatısı Marsilya tipi kiremit ile kaplanmıştır. Konutun müştemilatında ve hayatında, 

tuvalet, su kuyusu, havuz gibi mekanlar bulunmaktadır. Bodrum katla birlikte toplam 

üç katlı inşa edilmiştir. Evin her dört cephesi de rahatlıkla izlenebilmektedir. 

Malzeme ve Teknik: 

 Beden dış duvarları moloz taş ile yığma ve kerpiç ile hımış tekniğinde 

örülmüştür. Bodrum, zemin ve birinci katın iç duvarlarında hımış tekniğinde ahşap 

çatkıların arası tuğla malzeme ile doldurulmuştur. Çıkmalarda ise bağdadi tekniği 

izlenmektedir. 

Plan: 

 Konut iç sofalı plan tipinde inşa edilmiştir. Merdiven evi sofayı dik bir açı ile 

kesmektedir.  

 Bodrum kat üst katların iç sofa plan tipini yansıtmaktadır. Ancak ortadan 

doğu ve batı yönde dikey olarak ikiye ayrılmıştır. Güneyde üç oda bir rüzgarlık, 

kuzeyde ise taşlık, iki depo, tuvalet, merdiven evi bulunmaktadır.  

                                                            
8 Tarihlendirmeyi yaparken Fatma Havuç'un bilgilerine başvurmuş ve 19. yüzyıl sonlarına 
tarihlendirmiştir. Bu durumda kitabeyi görmemiştir.  Ayrıca zemin döşemesi karo (famerit) 
uygulamalardan da bahsetmez. (Ulusoy, 2007:62-63) 
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 Kuzeyde yer alan mekanlardan ilk depo doğu batı doğrultusunda dikdörtgen 

planlı tasarlanmıştır. Depoya giriş, taşlıktaki tek kanatlı kapı ve zemin kata 

yerleştirilen merdiven aracılığı ile sağlanmaktadır. Kuzey ve batı yöndeki 

duvarlarında iki adet pencere içeriyi aydınlatmaktadır. Bu deponun kuzey duvarında 

hela ve lavabo bulunmaktadır. Doğusunda dokuz basamaklı merdiven evine yer 

verilmiştir. Taşlığa hayatta bulunan tek kanatlı kapıdan ve üç basamaklı bir 

merdivenden inilerek ulaşılmaktadır. Taşlığın güney duvarına yüklük yapılmıştır. 

Taşlıktan tek kanatlı bir kapı ile ikinci bir depoya girilir. Depo kısmı, taşlı ile aynı 

dikey akslar üzerinde yer alır.  

 Güney bölümdeki planlamada ise görülen yerlerin en büyüğü, güneydeki 

sonraki dönem ilavesi odadır. Plan bütünlüğünü bozması, kullanılan malzemedeki 

farklılıklar bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Odaya giriş doğu ve batı yöne 

açılan iki adet kapı ile sağlanmıştır. Güney bölümü doğu batı doğrultusunda tam 

ortadan ikiye bölen duvara açılan kapı iki odaya daha geçiş imkanı sağlamaktadır. 

Odalardan biri küçük olan kareye yakınken, büyük olan dikdörtgen planlı 

düzenlenmiştir. 

 Zemin katta ana giriş sokak cephesinde bulunmaktadır. Ayrıca hayat 

kapısıyla da girilen konutun diğer bir girişi doğu cephede bulunmaktadır. Zemin 

kattan, ana giriş çift kanatlı süslemeli bir kapı ile sağlanmıştır. Girişten sonra bir 

açıklık (taşlık) ile karşılaşılır. Buradan altı basamaklı bir merdiven ile iç sofaya giriş 

veren camekanlı ve çift kanatlı bir kapı ile karşılaşılır. Sofa konutu doğu batı 

istikametinde tüm aks boyunca kesmektedir.  Böylece sofanın güneyinde iki oda, 

kuzeyinde tek oda ve merdiven evi bulunmaktadır. Güney batı köşede yer alan 

mutfak konuta sonradan ilave edilmiştir. Sofanın simetrik iki yanında yer alan 

odalarda, yüklük, gusülhane, çiçeklik, gömme dolaplar ahşap aksam ile 

karşılaşılmaktadır. Hayat yönüne açılan ikinci giriş kapısına on basamaklı bir 

merdiven ile çıkıldıktan sonra; ilave bölüm mutfağa, tek kanatlı bir kapı ile girilir.  

 Birinci kata, çift kanatlı bir kapı ile girilen merdiven evinden ulaşılmaktadır. 

Merdiven evi sofayı dik bir açı ile kesmektedir. Doğu batı yönlü dikey dikdörtgen 

planlı sofanın sokak cephesinde tek yönlü üç cepheli bir çıkma vardır. Hayata bakan 

cephede ise balkon düzenlemesine gidilmiştir. Sofanın batısında yer alan simetrik 

tasarlanmış yatay dikdörtgen planlı iki oda da tek yönlü ve üç cepheli iki adet oda 
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çıkması görülmektedir. Sofanın doğusunda banyo, tuvalet ve merdiven evi yer 

almaktadır. Batıda ise doğu batı yönlü dikey dikdörtgen üçüncü bir oda mevcuttur. 

 Bodrum katın zemini Sille taşı ile kaplanmıştır. Tavanı ise çıtalı ahşap 

malzeme ile kapatılmıştır.  

 Zemin katta aralık(taşlık) kısmının zemini karo kaplamalıdır. Zemin kat 

odaları ise döşemeler ahşap kaplamadır. Tavanlar çıtalı ahşap kaplama olup tavan 

silmeleri görülmektedir. Zemin kat sofası döşemeleri de aynı odalarda olduğu gibi 

şekillenmiştir. Ancak zemin kat sofa tavanında, 60 cm. çapında ve daire şeklinde 

ortası fırfır göbekli, ahşap tavan göbeği yer almaktadır. İç duvarlar da ahşap 

çatkıların arası tuğla dolgu malzemesi ile örülmüştür. 

 Birinci kat odalarının ve sofanın zemini ahşap kaplamalıdır. Tavanı çıtalı 

ahşap ile kapatılmıştır. Zaman zaman ahşap tavan silmeleri dekoratif amaçlı 

kullanılmıştır. Sofada 210cm. çapında ahşap tavan göbeği yer almaktadır. Daire 

biçimindeki göbek çok kollu olup dıştan merkezine doğru,  iç içe halkalar halinde, 

yedi sıra kademelendirilmiştir. Merkeze yakın son üç sıra içerisinde en dıştan içe 

doğru sırasıyla stilize palmet, zencerek ve dört adet farklı stilize palmet motifi 

işlenmiştir. İç duvarları hımış tekniğinde, ahşap dikmelerin arası tuğla malzeme ile 

örülmüştür. 

 Merdiven evi içerisinde, ahşap iki kollu merdiven imal edilmiştir. Küpeşte ve 

korkulukları profillerle hareketlendirilmiştir. 

 Zemin katta doğu yönde yer alan odanın doğu duvarında yüklük ve çiçeklik 

kuzey duvarında ağzı açıklı gömme dolap vardır. Doğu yöndeki duvarda yer alan 

yüklük üçe bölünmüştür. İlk bölümünü çift kanatlı bir kapı ile yüklüğe açılmaktadır. 

Ahşap kapılar tablalıdır. İkinci kısım ortada yer alan çiçekliktir. Düşey aksta ikiye 

ayrılmıştır. Üstte kalan camlı kısım çiçeklik, aynalık olarak adlandırılır. Altta ise tek 

kapaklı bir dolap bulunur. Son kısımda üçe bölünmüştür. Üstte çift kanatlı bir kapak, 

hemen altında kareye yakın ölçülerde boş bir hacim ve en altta çift kanatlı dolap 

kapağı vardır. Süslemenin en yoğun olduğu kısım çiçekliktir. Bilinen örneklere göre 

büyükçe tasarlanan çiçeklik 220 cm. yüksekliğe, 140 cm. genişliğe sahiptir. 

Çiçekliğin simetrik olarak köşelerinde çiftli sütun görünümü işlenmiştir. Sütunların 

içleri silmelerle, çentiklerle hareketlendirilmiştir. Camlı bölüm tek kanatlı ve üç 

bölümlüdür. Bunun dikey dikdörtgen formundan yola çıkılarak dışa açıldıkça 
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genişleyen çerçeveler oluşturulmuştur. Çerçevelerin içlerinde çentikler, spiralli 

süslemeler kullanılmıştır. Çiçekliğin en üst noktasında taç kısmı izlenmektedir. Taç 

bölümünde iki adet yatay bordürde stilize bitkisel süslemeler işlenmiştir. Alttaki 

bordürde kenger yaprakları bunun üstündeki bordürde karşılıklı simetrik duran 

toplam on iki sıra halinde stilize palmetler izlenmektedir. Tepe noktasında karşılıklı 

birbirine bakan iki hilalin ortasına beş kollu bir yıldız yerleştirilmiştir. Biri zemin 

katta diğer ikisi birinci katta yer alan yüklük ve çiçeklikler aynı formda 

tasarlanmıştır. Buna göre çiçekliğin hemen yanında çift kanatlı ve tablalı yüklüğe yer 

verilmiştir. İki örnekte ağzıaçıklı ahşap gömme dolaplarında kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Süsleme yine çiçeklik üzerinde yoğunlaşmıştır. Çiçekliğin çift kademeli 

taç bölümleri vardır. İki köşesinde simetrik sütun başlıklı, altta sütun kaideleri ile 

birleşen sütun benzeri görünümler süsleme amaçlı elde edilmiştir. Dikdörtgen 

çerçevelerde ve yatay bordürlerde den-danlar ve yumurta dizisi şeklinde küçük diş 

sıralarının kombinasyonu süsleme unsuru olarak tercih edilmiştir. 

 Bodrum katta içte çakma tekniğinde üretilen kapılara yer verilmiştir. Zemin 

ve birinci katta iç kısımlarda kullanılan kapılar tablalıdır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Batı cephe aynı zamanda ana giriş kısmını teşkil etmektedir. Cephede üç adet 

ahşap kapı bulunmaktadır. Kuzeydeki tek kanatlı ahşap kapı hayata açılmaktadır. 

Güneydeki tek kanatlı ahşap kapı ile bodrum katta yer alan sonraki dönem ilavesi 

odaya girilmektedir. Diğer üçüncü kapı ise ana girişe yerleştirilmiştir. İşçiliği ve 

süslemesi ile dikkat çekmektedir. Cephenin bütünlüğüne simetrik uygulamalar 

hakimdir. Tüm pencereler, iki adet oda çıkması, giriş, beşik çatı, kuş pencerelerine 

varana kadar simetrik tasarımlar cepheye damgasını vurmuştur. Bodrum, zemin, 

birinci katlardaki ikişerli simetrik pencereler, her katta farklı ölçülerde imal edilmiş 

olsalar da, dikey simetri aksında da buluşurlar.  Üçlü giriş vurgusu çift kanatlı 

kapının iki yanında ve tepesindeki pencerelerde ortaya çıkmaktadır. Çıkma penceresi 

her ne kadar farklı gibi dursa da, birinci kat oda pencerelerinin iki yanına aynı boyda 

ince parçaların ilavesiyle genişliklerinin arttırılmasından başka bir şey değildir. 

Cephe bütününde serpme sıva ile süslemeye gidilmiştir. Cephede yer alan çıkmanın 

tam ortasında, ahşap çerçeveli ve cam ile korumalı pano içerisinde H.1338 (M. 1919-

1920) tarihi okunmaktadır. Maşallah yazısının istifli güzel bir hat örneği, 
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köşebentlerdeki çiçek motifleri ile süslenmiştir. Bu cephede yatay kat ayrımları ve  

köşe taşlarının izlerine rastlanılmaktadır. Cepheye ana karakterini ve simetrik 

uygulamayı daha iyi yansıtan detay çıkmalarda gizlidir. Ana yöne bakan sofa 

çıkması dışında, yan cephelerde simetrik iki adet oda çıkması cepheye Konya'da 

benzeri olmayan bir görünüm katmaktadır. Bu görünümün ortaya çıkmasında çıkma 

çatılarının, ayrı beşik çatılar halinde saplanmaları etkili olmuştur. 

 Kuzey cephe hayata yönelmiştir. Cephede sekiz adet pencere kendi içerisinde 

asimetriktir. Bodrum katta üç adet pencere bulunur. Zemin katta tek pencere vardır. 

Birinci kattaki kare iki küçük pencere dışında oda çıkmasının büyük penceresi 

izlenir. Ayrıca birinci kat sofa çıkmasının yan yüz penceresi ile doğu cephede dışarı 

taşırılan kısmın zemin kat penceresi bu cepheye yansımıştır. Cephede serpme sıva 

izleri görülmektedir. 

 Doğu cephe bütününde asimetrik uygulamalar hakimdir. Simetri sadece iki 

adet oda çıkmasının yan yüzlerindeki görünümünden aksetmektedir. Yapının arka 

cephesi olup, hayata yönelmiştir. Cephenin ortasında balkon tasarımı dikkati 

çekmektedir. Cephenin toplamında üç kapı ve on pencere bulunmaktadır. Bu 

kapılardan ikisi bodrum kata, diğeri zemin katta sonraki dönem ilavesi mutfağa 

açılmaktadır. Pencerelerin boyutları oldukça farklılık göstermektedir. Neredeyse aynı 

ölçülere sahip pencere yoktur. 

 Güney cepheye de asimetrik bir görünüm sahiptir. Zemin kattaki iki 

pencereden biri oda diğeri doğu cephe balkon çıkmasının altındaki kapalı mekanın 

yan yüz penceresidir. Birinci katta üç adet pencere vardır. İkisi benzer ölçülerde olup 

diğeri çıkmanın büyük penceresidir. Doğu cephenin balkon çıkmasının içi boş tuğla 

parapetleri ve yan yüzü görülmektedir. Cephe bütününde yıpranmıştır. Ayrıca yatay 

düzlemden ayrılmış yan duran bir balkon tasarımı da vardır. Cephedeki sıvaların 

çoğu dökülmüştür. 

Saçaklar: 

 Su oluklu ahşap saçak yapıdan 50 cm. dışarıya taşırılmıştır. Alışılmış mertek 

uzatmalı saçağın mertekleri dikdörtgen parçalara ayrılmış ahşap malzemeyle 

kaplandığı için görülmez. Üst örtüdeki beşik çatı kullanımı tüm çıkmalara da sirayet 

etmiştir. Tüm çıkmaların bağımsız beşik çatıları mevcuttur. Kuzey ve güney 

cephedekilerin üst örtüsü ana çatıya saplanmıştır. Buna bağlı olarak ana çatıda doğu 
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ve batı cephelerde ve çıkmaların hepsinde üçgen form oluşmuştur. Saçaklarda bu 

biçime bağlı olarak şekillenmiştir. 

Çıkmalar: 

Batı cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir sofa çıkmasıdır. 

Çıkma payandalı ahşaptan konsolların duvar içine oturtulmasıyla taşınır. Ayrıca 

yapının beden duvarlarından çıkan ahşap iki kirişte taşıma görevi üstlenmiştir. Çıkma 

bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Payandalarında küçük ahşap çıtalarla süsleme 

yapılmıştır. Çıkmaya üç cepheden de pencere açılmıştır. Çıkma alttan çıtalı ahşap 

malzeme ile kaplanmıştır. Üst örtüsü bağımsız beşik çatı tipindedir. Çatı formuna 

bağlı olarak üçgen alınlık kendiliğinden oluşmuştur. 

Doğu cephedeki balkona birinci kat iç sofasından doğu yöne açılan çift 

kanatlı ahşap bir kapı ile çıkılmaktadır. Balkonun tavanı çıtalı ahşap kaplamalıdır. 

Zemininde ise dökme mozaik kaplama tercih edilmiştir. Balkon korkuluğu delikli 

tuğla malzeme ile yapılmıştır. Korkuluğun üzerinde mozaik küpeşteye yer 

verilmiştir. Balkonun iki köşesinde ahşap sütunlar bulunmaktadır. Üst örtüsü beşik 

çatı biçiminde olup, bağımsızdır. Saçakta üçgen alınlık kullanılmıştır. 

Kuzey ve güney cephedeki çıkmalar, simetrik ve aynı düzenlenmişlerdir. 

Çıkmalar tek yönlü ve üç cepheli birer oda çıkmalarıdır. Çıkmalar payandalı 

ahşaptan konsolların duvar içine oturtulmasıyla taşınır. Ayrıca yapının beden 

duvarlarından çıkan ahşap iki kirişte taşıma görevi üstlenmiştir. Çıkmalar bağdadi 

tekniğinde yapılmıştır. Payandalarında küçük ahşap çıtalarla torna sarkıtlar ile 

süslemeye gidilmiştir. Çıkmalara her üç cepheden de pencere açılmıştır. Çıkmalar 

alttan çıtalı ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Üst örtülerinde beşik çatıları ana çatıya 

saplanarak oluşmuştur. Çatı formuna bağlı olarak üçgen alınlık kullanımı ortaya 

çıkmıştır. 

Pencereler: 

 Batı cephe bodrum katta iki adet pencere 90X55 cm. ebatlarındadır. Zemin 

katta beş adet pencere yer almaktadır. Bunlardan üçü ana giriş kapısında, diğer ikisi 

oda duvarlarında bulunmaktadır. Oda pencereleri ve ana giriş kapısının iki yanındaki 

pencerelerin ölçüleri aynıdır. Buna göre iki adet oda penceresi 190X80 cm. 

ölçülerindedir. Kapının iki yanındaki pencereler 180X60 cm. ile 1/3 oranındadır. 

Yalnızca kapı üzerindeki tepe penceresi farklıdır. Kapının tepe penceresi ise 
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130X100 cm. ebatlarındadır. Bu pencerelerin üst ve alt kısımlarında çift yana açılan 

kanat kullanılmıştır. Oda pencerelerinin çevresinde bağdadi tekniğinde çıtaların üzeri 

sıvanarak taklit lento ve söveler yapılmıştır. Lentolarda süsleme amaçlı kilit taşı 

kullanılmıştır. Birinci katta beş adet pencere görülmektedir. Ortadaki geniş olan sofa 

çıkmasının penceresidir. Diğer ikisi odaların, en dıştaki simetrik pencereler ise kuzey 

ve güney cephe oda çıkmalarının yan yüzlerindeki pencerelerdir. Cumba penceresi 

190X150 cm. ölçüsündedir. Pencere yatay eksende üçe ayrılmıştır. Bunun iki 

yanındaki simetrik bölüm sabit olup, yatay da dört parçaya bölünmüştür. Geriye 

kalan dört pencere 190X80 cm. boyutlarında tasarlanmıştır.  Pencerelerin tümü yatay 

eksende iki eşit parçaya bölünmüştür. Üst ve alt kısımlarda açılır çift kanat 

bulunmaktadır. Söve ve lentolarına bağdadi ile yapılan çerçeveleme mevcuttur. 

 Doğu cephe pencereleri farklı büyüklükte düzenlenmişlerdir. Bodrum katın 

iki adet farklı ve küçük penceresi vardır. Zemin kattaki üç pencerede farklı 

ölçülerdedir. Yalnız ortadaki pencere çıkmaların ana yönünde kullanılan 190X150 

cm. tasarımlarındandır. Bunun solundaki ise 190X80 cm. orantısındaki pencerelere 

örnektir. Kuzey yöndeki pencere 230X85 cm. ölçüsündedir. Birinci kat güney oda 

penceresi ise 200X130 cm. boyutu ile yine farklı bir pencereye örnek teşkil eder. 

Ayrıca diğer iki simetrik pencere oda çıkmalarının yan cephesinde yer almaktadır. 

Güneydeki sonradan ilave edilen yapının pencereleri değişik ölçülerde olup, 

konumuz kapsamına girmemektedir. 

 Kuzey cephe pencereleri de düzensizdir. Zemin katta tek, birinci katta üç 

pencere vardır. Birinci kattaki oda çıkma penceresi 190X150 ölçüsü ile diğer çıkma 

pencerelerine benzemektedir. Birinci kattaki diğer iki pencereden oda ve sofanın yan 

yüz penceresi 190X80 cm. ölçüleri ile aynı ebatlardadırlar. Pencerelerin etrafında 

yine bağdadi tekniği ile yapılan taklit söve ve lentolar mevcuttur. 

 Güney cephe bodrum katta üç adet pencere vardır. İkisi aynı ölçülerde 

90X60cm. diğeri 60X50cm. boyutlarındadır. Zemin katta tek pencere 180X90 cm. 

ebatlarındadır. Birinci katta iki küçük pencere 75X60 cm., oda çıkması ana yön 

penceresi 190X150cm., batı yan sofa çıkması yan yüz penceresi 180X90 cm. 

ölçülerinde düzenlenmiştir. Taklit söve ve lento uygulaması bağdadi tekniği ile 

uygulanmıştır. 
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 Bodrum ve zemin kat pencereleri duvar içerisinde şevli, birinci kat 

pencereleri düz yapılmıştır. Pencereler üstte ve altta açılan ikişer kanatlı tipte 

düzenlenmiştir.  

 Demir parmaklıklar bodrum ve zemin katlarda görülmektedir. Genelde basit 

kuruluş şemasında yatay ve dikey parçaların dik açı ile birbirlerinin içerisinden 

geçmesiyle oluşturulan kompozisyon tercih edilmiştir. Demir parmaklıklar ahşap 

kasalara saplanarak sabitlenmişlerdir. Sadece kuzey cephede sonraki dönem ilavesi 

demir parmaklık birinci katta izlenir. Burada ana dikdörtgen çerçevenin 

parçalarından dikey çubuklar dışarı doğru yuvarlak kemer formu verilmesi ile 

oluşturulan tek parçaların birleştirilmesiyle kompozisyon tamamlanmaktadır. 

Kapılar: 

Batı cephede üç adet ahşap kapı bulunmaktadır. Cephenin solundaki 195X80 

cm. ile hayat kapısıdır. Tek kanatlı kapı, tablalıdır. Güneydeki ilave bölüm kapısı tek 

kanatlı ve tablalı üretilmiştir. Ana giriş kapısı çift kanatlı ve tablalı imal edilmiştir. 

İki kanat simetriktir. Tek kanadın kompozisyonunda dört ayrı kısma ayrıldığı 

izlenmektedir. Aşağıdan yukarı doğru sırasıyla incelenirse: kareye yakın dikey 

dikdörtgen tabla silmelerle hareketlendirilmiş olup merkezine yine silmeli eşkenar 

dörtgenler yerleştirilmiştir. Daha sonra ahşabın bölümlenmesi ve kapıyı açıp, 

kapamada tutacağı izlenmektedir. Bunun üzerinde dikey dikdörtgen form silmelerle 

hareketlendirilmiştir. Dikdörtgenin merkezine doğru yükseltilen üçgen biçimiyle 

şekillenmiştir. Tepede ise iki adet simetrik baba benzeri biçimlerin ortasında 

yuvarlak kemerler içinde yarım güneş(şemse) motifi işlenmiştir. 

Doğu cephede üç adet kapı bulunmaktadır. İkisi bodrum katta yer almaktadır. 

Bodrum kat kapıları ahşap malzemeden çakma tekniğinde imal edilmişlerdir. Son 

kapı sonradan ilave edilen kısmına mutfağa açılmaktadır.  

Süsleme: 

Yapının cephe tasarımındaki simetrik düzenlemeyi en iyi batı cephesindeki 

pencere  tasarımları yansıtmaktadır.  Yatay ve dikey simetri ekseninde yer alan oda 

pencerelerine her iki uçta çıkma pencereleri de eklenmiştir. Girişi vurgulamak için 

üçlü açıklık düzenlemesi kapının iki yanındaki pencerelerle sağlanmıştır. Ana giriş 

dışında diğer cepheler asimetriktir. Pencereler orantısızdır. Tüm cephelerde ortak 

özellik olarak, püskürtme serpme sıvanın motifli işlenmesi görülmektedir. Yatay kat 
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ayrımı, düşey köşe silmelerinin izleri bir takım ipuçları vermektedir. Pencerelere 

uygulanan taklit söve ve lento uygulamalarının bağdadi tekniği ile çözülmesi ilginç 

özelliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İçte süslemenin çiçekliklerde, tavan 

göbeklerinde yoğunlaştığını görüyoruz. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım tekniği ve malzemesi gelenekseldir. Yığma ve hımış tekniği 

kullanılmıştır. Ancak değişim, iç duvarlarda hımış tekniğinde dolgu malzemesi 

olarak tuğla tercihinde vardır.  

 Plan iç sofalıdır. Kuzeydoğu köşedeki merdiven evi sofaya dik bir şekilde 

konumlanmıştır. Ev böylece Tip 3 plan grubuna dahil olmuştur. Zemin kat odaları 

300x500 cm., 483x296 cm., 301x225 cm. boyutlarındadır. Birinci kat odaları 

310x465 cm., 300x455 cm., 300x 445 cm. ölçüleriyle geleneksele yakındır. Zemin 

kat yüksekliği 290 cm., birinci kat yüksekliği 305 cm. ölçülerindedir.  

 Odalar geleneksel şemaya uygundur. Yüklük, gusülhane, çiçeklik, gömme 

dolap gibi unsurlara yer verilmiştir. Konutun geleneksel hariciyesi yoktur. Oldukça 

büyük ve odalara bölünmüş bodrum katta izbeye yer verilmiş olmalıdır. Yıkanmak 

için geleneksel gusülhaneler mevcuttur. Ancak birinci katta merdivenin batısındaki 

mekana, değişimin unsuru olan, banyo ve tuvalet ilave edilmiştir. Ahşap merdiven 

her üç kat arasındaki bağlantıyı sağlamakta olup, iki kollu yapılmıştır. Her üç katta 

da merdiven evini aydınlatmak için pencere açılmıştır. Geleneksel hayat emsallerine 

göre büyüktür. Çeşitli müştemilatlar barındırır. Yeni ilaveler tuvalet, lavabo 

yapılmıştır. Mutfak yapıya betonarme malzemeden sonradan ilave edilmiştir. Batı 

yönde dikdörtgen planlı mutfağa giriş, batı duvarına açılan bir kapı ile sağlanmıştır. 

Tuvaletler içeri alınmıştır. Geleneksel yapı elemanları, ahır, çaraş, tandır günümüzde 

yoktur. Hayatta geleneksel su kuyusu ve süs havuzu yer almaktadır. Tavanlar 

geleneksel yapım tekniğinde tüm konutta ahşap çıtalı kaplanmıştır. Döşemeler ise 

genellikle yine geleneksel çakma ahşap tercih edilmiştir. Ancak zemin kat 

döşemesinde değişimin parçası karo malzeme ile karşılaşılmaktadır. Değişimle 

birlikte, oda kapıları tablalı, kilit düzeni kulplu tanzim edilmiştir.  

 Cephelerdeki değişimleri sıralarsak: Cephe tasarımı simetriktir. Yatay ve 

dikey kat silmeleri vardır. Konutun cephesi çıkmalarla hareketlendirilmiştir. Ana 

cephede ve iki yanındaki cephelerde yer alan üç adet çıkma cepheyi değişen 
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mimarisi ile farklı kılmıştır. Sokak cephesinde üç ayrı kapı vardır. Biri hayata, 

ortadaki çift kanatlı ana girişe, diğeri ilave mekana açılır. Gelişim sonrası, üst örtü 

beşik çatılı ve Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Mimari gelişimin ürünleri saçak ve 

yağmur oluklarına da sirayet etmiştir. Saçak yapıdan dışarı taşırılmıştır. Çatı 

mertekleri izlenebilmektedir. Yağmur olukları çatı suyunu uzaklaştırmaktadır. Dış 

sokak kapıları değişimle birlikte, tablalı ve süslemeli yapılmıştır. Diğer kapılarda 

tablalı imal edilmiştir. Oda pencereleri farklı boyutlarda, ½, 1/3 oranında 

izlenmektedir. Pencerelerde bağdadi tekniğinde, taklit, söve ve lentolar ile kilit taşı 

uygulamaları, değişimin ve Avrupai mimari etkilerinin göstergeleridir. Pencere 

demir parmaklıklarında geleneksel yatay ve dikey demir çubuklar kullanılmıştır. 
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Katalog No: 10 

Yapının İsmi: Hamamcı Bahattin Evi (Mehmet Sağlam) 

Fotoğraf No: 76-85 

Çizim No: 43-46  

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl başları. 

Sahibi:  Karatay Belediyesi 

Yapının Yeri: Karatay ilçesi, Cıvıloğlu Mahallesi, Mengüç Caddesi No:30 kapı 

numaralı 17MI pafta, 22583 ada, 1 parselde bulunmaktadır.  

Genel Tanım: 

Ev günümüzde Mengüç Caddesi ile batısındaki sokağın köşesindeki parsel üzerinde 

yer alır. Evin hayatının bir kısmı yol açma çalışmalarında ortadan kaldırılmıştır. 

Belediyenin 1928 tarihli kadastro planlarında evin tamamının parseli görülmektedir. 

Yapının eski sahibi Mehmet Sağlam'ın anlattıklarına göre ev, 1950 de onarılmış ve 

girişindeki merdiven ile antre ilave edilmiştir. (Aygör, 2005: 65).  (H. Sağlam ile 

kişisel iletişim, 2008) Oldukça kötü durumdaki ev Karatay Belediyesince 

onarılmıştır. Yapı üç katlı inşa edilmiştir.  Ana giriş doğuda hayat içinden verilmiştir. 

Beşik çatı, alaturka kiremitle kaplanmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

Yapım sistemi yığma ve bağdadidir. Zemin kat moloz taşla yığma olarak inşa 

edilmiştir. Birinci kat ve ikinci kat dış duvarları tümüyle kerpiç malzemeyle 

yapılmıştır. Duvarlar hımış tekniğinde; ahşap payandaların arası kerpiçle 

doldurularak inşa edilmiştir. Ayrıca üst katlarda ara bölme duvarları ahşap ana 

taşıyıcılar arasına kerpiç doldurularak bağdadi duvar yapılmıştır.   

Plan: 

 Sokak cephesindeki iki kanatlı büyük kapı ile evin hayatına girilmektedir. 

Yapının hayatındaki müştemilat kötü durumda olduğu için özgün kullanım 

fonksiyonları anlaşılmamaktadır. 

 Bodrum kat günümüzde iki ayrı hacim şeklinde bulunmaktadır. Batıdaki 

dikdörtgen ve büyük planlı mekanın iki ayrı girişi vardır. Biri sokak cephesinde, 

diğeri hayattan açılmıştır. İçerisini üç adet pencere aydınlatmaktadır. Ahşap dikmeler 

ve kirişlerle üst tavanı taşınan günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. Ancak 

özgün halinin ahır olduğunu düşünüyoruz. Doğudaki küçük mekan depo olarak 
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kullanılmakta olup, girişi hayat tarafında merdiven altından sağlanmıştır. Bu depoya 

dört adet pencere ışık vermektedir. 

 Zemin katın üç farklı girişi mevcuttur. İkisi hayattan diğeri sokak cephesinde 

açılmıştır. Güneydeki merdiven altındaki kapı ile izbeye inilmektedir. İzbe,  plan 

içerisinde kuzeydoğu köşede yer alır. Kuzeyinde iki, güney ve doğu duvarlarında 

birer adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Zemin katın diğer bölümü üç ahşap direğe 

oturtulmuş mekanı oluşturmaktadır. Bu büyük mekana, kuzeyde yol cephesinde tek 

ve güney hayat içerisinde bir adet kapı ile girilmektedir. Kuzey ve doğu duvarlarında 

birer adet penceresi bulunmaktadır. 

 Birinci kata dışarıdan, taş malzemeden, on bir  basamaklı bir merdiven ile 

çıkılır. Her iki katta da iç sofa etrafında üç adet oda tasarlanmıştır. İlginç bir özellik 

olarak sofanın güney yönü bir duvar yardımı ile bölünerek her iki katta oda elde 

edilmiştir. Birinci ve ikinci kat planları aynıdır. Ancak ikinci kat planında farklı 

olarak tuvalet ilave edilmiş ve sofanın devamındaki oda dolapsız boş bırakılmıştır. 

Diğer bir fark ise ikinci kat sofasının kuzey yönde çıkma yapmasıdır. Konutun 

güneybatı yönündeki merdiven evi köşede planlanmış olup, birinci ve ikinci kat 

arasındaki bağlantıyı sağlamıştır. 

 Bodrum kat döşemesi taş kaplama, tavanları ise ahşap kirişleme sistemi ile 

döşenmiştir. Oda ve sofaların her iki katta da zemini ahşap kaplamadır. Birinci 

kattaki sofa dışında tavanlar bodrum kattaki mekanlar gibi, ahşap kirişleme yöntemi 

ile kapatılmıştır. Birinci kattaki sofada tavan alcı ile sıvanmış, ortada yer alan göbek 

de aynı malzeme ile kapatılarak özgünlüğünden uzaklaştırılmıştır.  

 İkinci kat sofasında güney yönde bölünen bu oda dışında, birinci ve ikinci 

katın diğer odalarında yüklük ve gömme dolaplara yer verilmiştir. Yüklükler oda 

kapısının açılabileceği boşluk dışında duvarın tamamını kaplayacak şekildedir. 

Kapıya yakın kısmında çiçeklik, uzak kısmında gusülhaneden oluşan yüklükler 

birbirine benzemekle birlikte süsleme bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır.  

Birinci katın kuzeydoğu ve kuzeybatı köşesindeki odaların yüklüklerinin özellikle 

çiçeklik bölümleri itina ile yapılmıştır. Yüklüklerin oda kapısının tam karşısındaki 

yan uçlarında üç raflı çiçekliklere de yer verilmiştir. 
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 Konutun içerisindeki kapılarda iki tip örnek görülmektedir. Çakma ve tablalı 

kapılar kullanılmıştır. Çakma kapılarda şıkdüşen, tablalı kapılarda kapı kulpu 

bulunur. 

 Katlar arası bağlantıyı sağlayan merdiven ahşap malzemeden imal edilmiştir. 

İki kollu merdivenin korkulukları ve babaları torna işçiliğine sahiptir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Kuzey cephe de hayat duvarının devamında evin üç katlı cephesiyle 

karşılaşılır. Zemin katta üç küçük pencere düzenlemesi vardır. Birinci kat ve ikinci 

katta dikey simetri ekseninde altışar pencere uygulaması vardır. Pencerelerde yatay 

simetri ekseninde olup, kendi aralarında bir uyum yoktur. İkinci kat sofa çıkmasında 

Neo-klasik üslupta üçgen alınlık kullanılmıştır. Üçgen alınlık, silmelerle 

hareketlendirilmiştir. (Aygör, 2005: 66). 

 Güney cephede boyutları ve planları birbirinden farklı üç pencere 

izlenmektedir. Bunlar birinci kattaki sofanın güneyinde kalan odanın yatay 

dikdörtgen penceresi ile bunun üzerindeki odanın kareye yakın dikdörtgen planlı 

büyük penceresi ve birinci kat ile ikinci katı birbirine bağlayan merdivenleri 

aydınlatan dikey dikdörtgen planlı penceredir. 

 Batı cephede ikinci katta tek pencere yer alır. Diğer katlar sağır bırakılmıştır. 

Doğu cephesinde, zeminde kat giriş kapısı ve penceresi bulunmaktadır. Birinci kata 

evin asıl yaşam alanlarına çıkan merdiven de yer almaktadır. Birinci katta kapının iki 

yanındaki pencereler ile odaların üç adet penceresi vardır. İkinci katta odaların üç 

adet penceresi ile sofa çıkmasının tek penceresi görülmektedir. 

 Cephelerde dikkat çekici bir özellik olarak sıva ile yapılan süslemeye 

rastlanmaktadır. Cephe tasarımına pencereler ağırlığını koyar, büyük boyutlu ve 

yoğun pencere kullanımı yapının büyük tasarımı ile açıklanabilir. Pencerelerin dikey 

simetri ekseninde dizilişi belli bir uyum içinde sergilenir.  

Saçaklar: 

 Ahşap mertek uzatmalı  saçak yapıdan 60cm. dışarı taşırılmıştır. Kuzey 

cephede Neo-klasik üslupta üçgen alınlıklı saçak kullanılmıştır. Üçgen alınlığın 

altında, çıkmanın iki köşesinde, saçağı taşıyan ikişer ahşap payandaya yer verilir. 

Üçgen alınlığın üst birleşme noktasında, saçaktan sarkıtılan ahşap bir süsleme motifi 

vardır. Motif üçgen şeklinde bir yaprağa benzer, kenarları “C” kıvrımı ile 
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hareketlendirmiştir. Motifin içine, ajur tekniğinde, uçları volütlü “S” kıvrımları, 

simetrik olarak dört parça halinde oyulmuştur. Saçak, kuzey cephedeki çıkmanın 

geometrisinden dolayı, dikdörtgen bir formda dışarı taşırılır. Mertek uzatmalı 

saçağın, mertekleri ahşap çıtalarla kaplandığı için görülmez. Saçaklar yapıyı dört 

yönde de dolanır. Saçak altı silmelerle hareketlendirilmiştir. Yağmur olukları saçakta 

ve duvarda izlenmektedir. (Aygör, 2005: 66). 

Çıkmalar: 

Kuzey cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir sofa çıkmasıdır. Çıkma iki 

ahşap payanda ile taşınır. Bu iki ahşap payanda ahşap çıtalar ve armudi biçimli 

motiflerle süslenmiştir. Çıkmaya üç cepheden de pencere açılmıştır. Kuzey cephede 

iki, doğu ve batı cephede birer pencere vardır. Çıkma pencereleri direk duvara 

açılmıştır söve ve lentoları ahşaptır. Çıkma bağdadi tekniğinde yapılmıştır. (Aygör, 

2005: 67). 

Pencereler: 

Birinci kat pencereleri 110x220 cm. ölçüleriyle ½ oranındadır. Söve ve lentoları 

ahşaptır. Demir parmaklıklar pencere boşluğunun yarısını kaplar. Pencere açılışı 

üstte ve altta açılan ikişer kanadı olan pencere tipidir. Pencere alınlığı ahşap çıta ve 

köşelerdeki ters simetrik “C” kıvrımlarının tasarıma dahil edilmesiyle oluşmuştur. 

(Aygör, 2005: 67). 

İkinci kat pencereleri 100x200 cm. ile 1/2 oranındadır. İkişer kanatlı açılışı 

üstte ve altta olan pencerelerin kanatları altta tam üstte yarım modüldür. Pencere 

kasaları ahşap malzemeden yapılmıştır. Zemin ve birinci kat mekanların duvar içi 

pencere nişleri şevli düzenlenmiştir. Çıkma pencereleri bağdadi duvar içerisinde düz 

tasarlanmıştır. (Aygör, 2005: 67). 

Pencere demir parmaklıkları boşluğun 2/3 oranlık kısmını doldurmaktadırlar. 

Parmaklıkların alınlığında volütlü yatay simetrik iki "S" formunun ortasına ok 

görünümlü demir parça yerleştirilmiştir. Dikdörtgen çerçeve içerisinde "C", "U" 

parçalar kendi içlerinde yan yana dizilmişler ve ters simetride karşılıklı 

yerleştirilmişlerdir. (Aygör, 2005:68). 

Kapılar: 

 Hayat kapısı ile ana giriş kapısı ahşap malzemeden yapılmıştır. Her ikisinin 

kuruluş şemasında ahşap çıtaların birleşmesiyle kapı oluşturulmuştur. Kapı söve ve 
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lentoları dikdörtgen kesitli ve ahşaptır. Bu kapılar işçilik ve süsleme bakımından 

oldukça sade tutulmuştur. Farklı olarak kuzey cephedeki zemin kat kapılarının 

birinin üzerinde üçgen alınlık uygulanmıştır. 

Süsleme: 

 Süsleme daha çok ahşap malzeme üzerinde yoğunlaşmıştır. Çatı saçağındaki, 

elibelinde tarzında desteklerdeki armudi şeklinde torna sarkıtların benzerleri; 

çıkmanın payandasındaki dalgalı "S" formunun uçlarında da kullanılmıştır. 

Odalardaki çiçekliklerin alınlıkları ajur tekniğinde oluşturulan; "S" motifleri, 

çiçekler, yıldızlar süslemeyi tamamlayan elemanlar olarak görülmektedir. Çıkmanın 

üçgen alınlığı ortasındaki oval kuş penceresi ve bunun üzerindeki ahşap süslemeli 

plaka ilginç örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım teknikleri gelenekseldir. Yığma, hımış ve bağdadi kullanılmıştır. 

İnşasında malzeme olarak taş, kerpiç ve ahşaba yer verilmiştir.  

 Plan iç sofalı tasarlanmıştır. Plan içerisinde merdivenin konumu farklı 

durmaktadır. Merdivenin sofayla doğrudan bağlantısı olmayıp, bir koridor 

vasıtasıyla, sofa ve merdiven ilişkisi kurulmuştur. Plan şemasında güneybatı köşede 

merdiven evi oluşturulmuş ve bir pencere ile ışık alması sağlanmıştır. Plan Tip 3 

grup içinde  değerlendirilmiş olup, birinci kat üç odalı ve merdiven evi sofaya paralel 

bir eyvan tarzında düzenlenmiştir. Odalar yaklaşık 300x450cm. boyutları ve zeminde 

305cm., birinci katta 315 cm. yüksekliğiyle geleneksel şemaya uygun 

düzenlenmiştir.  Odaların iç dizaynı da Konya’nın geleneksel evlerindeki gibi 

çiçeklik, yüklük, ağzıaçık, gusülhane, gömme dolap ve sedirleriyle uygundur. 

Süslemeleriyle özellikle çiçeklikler dikkat çekicidir. Konutun geleneksel hariciyesi 

yoktur. Ancak geleneksel izbe kullanımı vardır. Yıkanmak için geleneksel 

gusülhaneler odaların içine tesisatlarıyla birlikte yerleştirilmiştir. Geleneksel hayatın 

büyük bölümü yol çalışmalarında ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle müştemilatı 

hakkında kesin bilgilere sahip olamıyoruz. Mutfak muhtemelen hayat içerisindeydi. 

Çünkü konutun içerisinde mutfak düzenlemesi yoktur. Tuvaletin ikinci katta 

değişimin bir parçası olarak konutun içerisine girdiği görülmektedir. Tavanlar ve 

döşemelerde geleneksel tarzda ahşap malzeme ile yapılmıştır. Oda kapılarında çakma 

ve tablalı örneklerle karşılaşılmaktadır.  
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 Cephede en dikkat çeken değişimin ve Avrupa mimarisi etkisi taşıyan çıkma 

üzerindeki üçgen alınlık kullanımıdır. Çıkma sokak cephesine bakmaktadır. Konutun 

ana girişi hayat içerisinden verilmiştir. Ancak sokak cephesinde, muhtemelen daha 

önce ahır olarak kullanılan, kısma giriş için bir kapı tasarlanmıştır. Sokak düzenli 

olup, kendi döneminin ana caddesidir diyebiliriz. Mimarideki gelişimin ürünü, kırma 

çatı Marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Saçak ve metal yağmur olukları kırma 

çatının şekline göre düzenlenmiştir. Konutun tek çıkması geleneksele uygun 

düzenlenmiştir. Değişim pencerelerde de görülmekte olup, ½ oranında ahşap 

kasaların tepeliğinde “C” formu plakalar vardır. Ana giriş kapısı değişimin detayları 

ile çift kanatlı ve tablalıdır. Hayat kapısı ise geleneksel çift kanatlı ve çakma 

tekniğinde imal edilmiştir. 
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Katalog No: 11 

Yapının İsmi: Hasip Efendi bin Hamza Dede 

Fotoğraf No: 86-91 

Çizim No: 47-50 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonları. 

Sahibi: Konya Büyükşehir Belediyesi (Konya Bosna Hersek Fahri Konsolosluğu) 

Yapının Yeri: Konya İli, Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, Başarabey Sokak, 

No: 9'da 46Pafta 456 Ada, 186 nolu  parsel üzerinde  bulunan tescilli yapı, Tacül 

Vezir Türbesinin güney doğusunda yer alır. 

Genel Tanım: 

Konutun, müştemilatları, hayatı ve bahçesiyle birlikte yıkılmadan önceki 

vaziyet planına göre tam bir Geleneksel Konya evini muhteva ettiği anlaşılmaktadır. 

Belediyenin kadastro planında görüldüğü üzere, 854 m2 bir bahçe duvarı ile çevrili 

alanın kuzeyine yaşam birimi ev inşa edilmiştir. Evin giriş kısmının yatay simetri 

aksında havuz tasarlanmıştır. Havuzun doğu yönünde mutfak ve tandır damı 

planlanmıştır. Bahçe duvarları ile sınırlı yerleşim alanının en güney batı ucuna 

hariciye inşa edilmiştir. Hariciyenin doğu istikametinde karşısında çaraş (şiralık), 

örtme ve kümese yer verilmiştir. Kuzey kenar ve güney uç kısımlara inşa edilen 

yapıların ortasında kalan bölümde geniş bir bahçe, asmalık ve çeşitli ağaçlar yer 

almaktaydı. Fuar alanı ve tramvay çalışmaları sırasında bahçe ve müştemilat 

kısımları yok olmuştur. Günümüze hayata giriş kapısı, havuz, ana yaşam birimi 

konut kalmıştır. Evin planında, restorasyon çalışmaları sırasında bir takım ilaveler ve 

kaldırmalar yapıldığı izlenmektedir.  

Malzeme ve Teknik: 

 Bahçe duvarı 60 cm. kerpiç duvarlarla inşa edilmiştir. Ana mekan ve müştemilat 

taşıyıcı dış duvarlarının su basman seviyesine kadar moloz taşla örülmüş. Bu temel 

üzerinde yapıların cephe duvarları yığma tekniğinde kerpiç malzeme kullanılarak ahşap 

hatıllarla bağlanmıştır. 

Plan: 

 Özgün çizimleri elimizde mevcut olan yapının özellikleri bu paftalara göre 

anlatılacaktır. Restorasyon esnasında yapılan değişiklikler yeri geldikçe 

belirtilecektir. Geleneksel Konya evinin hemen hemen tüm unsurlarını barındıran 



 

89 

 

konut iç sofalı planda düzenlenmiştir. Özellikle müştemilat bölümlerinin nasıl 

şekillendiğini daha iyi anlamamızı sağlayan çizimler mevcuttur. 

 Ev, bahçesi ve müştemilatıyla birlikte 1000 m2 'lik bir alan kaplayan, kuzey 

güney doğrultusunda dikey dikdörtgen bir parselin üzerinde şekillenmiştir. Kuzeye 

ev ve müştemilat, güneye yine müştemilat ve hariciye planlanmıştır. Konut kendi 

içine dönük tasarlanmıştır. Bahçe duvarları parseli her dört yönde dolandıktan sonra 

asıl evin beden duvarlarıyla bir bütünlük oluşturur. Oldukça büyük bahçesinde 

asmalıklar, ağaçlar bulunmaktaydı. Batı yönde duvara açılan ahşap çift kanatlı kapı 

ile hayata girilmektedir. Hayata açılan kapının hemen doğusunda havuz vardır. 

Havuzun doğu istikametinde kuzey güney doğrultusunda dikey dikdörtgen 300x500 

cm. ölçülerinde mutfak ve tandır planlanmıştır. Mutfağın yanında helanın varlığı 

izlenir. Hariciye bağımsız bir bölüm olarak güneybatı köşeye inşa edilmiştir. 

Hariciye'ye ulaşmak için hem bahçe hem de bahçe duvarına açılan ayrı bir kapı 

bulunmaktadır. Hariciye'ye giriş imkanı sağlayan tek kapı güneybatı yöndedir. 

Hariciye iki odadan oluşmaktadır. Ahşap dolaplar ile dikdörtgen mekan ikiye 

bölünmüştür. Doğu batı yönünde yatay dikdörtgen mekan dıştan 900X500 cm. 

ölçülerindedir. Hariciyenin doğu istikametinde, önünde sundurması bulunan çaraş, 

örtme ve kümes düzenlenmiştir. Sundurmanın altından bir kapı ile çaraş kısmına 

geçilmekteydi. Ayrıca sundurmaya açılan ikinci bir kapı da örtmeye ve kümese giriş 

imkanı sağlamıştır. 

 Zemin katta, çift kanatlı bir kapı ile taşlığa oradan sofaya girilmektedir. 

Sofanın doğusunda tek oda, kuzeydoğusunda merdiven ve su damı vardır. Merdiven 

boşluğundan doğu yöndeki bir kapı ile izbeye inilmektedir. Merdiven boşluğunun 

kuzeydoğu köşesine hela planlandığı izlenmektedir. Zemin kat sofasının batısına 

açılan iki kapı ile iki ayrı odaya girilir. Zemin katın güneybatı köşesine açılan bir 

kapı ile ahıra ve oradan da samanlığa geçilirdi. Zemin katta restorasyon sonrası 

yapılan değişikliklerden sofanın batısında yer alan ahır, samanlık, sandık odası, 

kaldırılmış. Böylece ortasında ahşap bir dikme ile üst döşemesi desteklenen, büyük 

bir mekan elde edilmiştir. Ayrıca mutfak, tandır ve helanın bulunduğu kısım ortadan 

kaldırılmıştır. İzbenin bulunduğu kısma, hayattan bir kapı açılarak ayrı bir mekan 

elde edilmiştir. 

 Birinci katta kuzey güney yönünde dikey dikdörtgen iç sofa bulunmaktadır. 



 

90 

 

Sofanın kuzeydoğu köşesinde, merdiven iç sofayı dik açı ile kesmektedir. Böylece 

sofa ile merdiven çıkışının birleşimi kesişmektedir. Sofanın güneyine hayata açılan 

kısma çıkma tasarlanmıştır. Sofanın, doğusunda Hasip Dede Odası ve batısında iki 

ayrı oda bulunmaktadır. Güneybatı yöndeki oda kış odası, kuzeybatı yöndeki oda yaz 

odası olarak tanımlanmıştır. Odaların içinde yüklük, gusülhane, gömme dolaplara 

rastlanılmaktadır. 

 Yaşama birimlerinde döşemeler uzun dikdörtgen ahşap elemanların zemine 

çakılması suretiyle meydana gelmiştir. Tavanlarda ise çıtalı ahşap kaplama 

yapılmıştır.  

 Ahşap merdiven sofayı dik açı ile kesmektedir. Merdiven tipi olarak iki kollu 

tercih edilmiştir. 

 Odaların tüm kapıları ahşap malzemeden çakma tekniğinde üretilmiştir. Kapı 

kilitlerinde şık düşen kullanılmıştır. 

 Odaların içinde yüklük, çiçeklik, ağzıaçık ve ahşap dolapların tasarlandıkları 

gözlemlenir. Özellikle çiçekliklerde süslemenin yoğunlaştığı izlenmektedir. 

Gülbezek motifi sekiz kollu eşkenar üçgen (baklava dilimi) kullanılarak ortaya 

çıkarılmıştır. Dikey ve yatay bordür silmelerinde eğri kesim ve düz küçük diş 

açmaları ile hareketlilik sağlanmıştır. Ayrıca profilli silmeler çiçeklik cephelerinde 

yoğun olarak tercih edilmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Kendi içine dönük tasarlanan hayata bakan konutun ana cephesini güney, aynı 

zamanda da giriş kısmı oluşturmaktadır. Diğer cepheler sokak dokusunun etrafını 

sarmaktadır.  

 Güney cepheden, zemin kattaki çift kanatlı tablalı bir kapı ile eve giriş 

sağlanmıştır. Kapının iki yanında simetrik pencereler tasarlanmıştır. Zemin katta batı 

yönde iki, kuzey yönde beş adet, güneyde üç adet pencere açılmıştır. Birinci katta 

görünüme iç sofanın çıkması hakimdir. Üç yönlü ve üç cepheli çıkma iki adet ahşap 

direğin üzerine oturmaktadır. Çıkmanın güney yönle üçlü pencere düzenlemesine yer 

verilmiştir. Sofanın doğu ve batısındaki odalarda ikişer adet pencere uygulaması 

vardır. 

 Güney cephenin karşılıklı sofa etrafındaki odaları simetri ekseninde 

buluşmazlar. Sofaya göre batı cephede yer alan ahır, samanlık, ve odaların cephede 
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daha geniş oldukları izlenmektedir. Böylece konutun yatayda asimetrik olduğu 

söylenebilir. Simetri dikey aksta doğu yönündeki birinci kat ve zemin kat pencereleri 

arasında izlenmektedir. Ayrıca zemin kat üçlü giriş vurgusu, ana giriş kapısının iki 

yanında simetrik pencere uygulaması ile birinci kattaki çıkmanın üçlü pencereleri 

kendi aralarında uyum içerisindedir. Evin güneydoğu köşesinde mukarnaslı dişlerin 

altından köşe pahlamasına gidilmiştir. 

 Kuzey cephe sokağa yönelmiştir. Bu nedenle zemin kat pencereleri küçük ve 

dar tutulmuştur. Birinci katta odaların ikişerliden dört adet penceresi izlenmektedir. 

 Evin doğu cephesi zemin kata kadar müştemilat kısmıyla kapatılmıştır Birinci 

katta iki adet oda penceresi ve sofa çıkmasının doğu yön tek penceresi görülür. 

 Batı cephede çift kanatlı ahşap kapı hayata açılır ve üzerindeki beşik çatı 

biçimli üst örtü izlenir. Evin zemin katında küçük iki pencere ile birinci katta iki oda 

penceresi ve sofanın batı yöndeki tek penceresi vardır. 

Saçaklar:  

 Ahşap saçak yapıdan yaklaşık 50 cm. dışarı doğru taşırılmıştır. Ahşap kırma 

çatının mertekleri yapıdan taşırılmış olup, dışarıda bırakıldığı için görülebilmektedir. 

Güney cephede saçak çıkmanın şekline bağlı olarak üç cepheli ve  üç yönlüdür. 

Çıkmanın çatısı ayrı ele alındığı için saçakta bu görülen özellikler ortaya çıkmıştır. 

Yağmur ve kar suyunu uzaklaştırmak için metal malzemeden su oluğu kullanılmıştır. 

Çıkmalar: 

 Evin tek adet çıkması vardır. Sofa çıkması tek yönlü ve üç cepheli 

tasarlanmıştır. Yapım tekniği olarak bağdadi kullanılmıştır. Üst örtüsü ana çatıya 

saplanarak oluşturulmuştur. Toplam beş adet penceresi vardır. Güneyde üçlü pencere 

dizisi yanlarda birer adet ile sonlandırılmıştır. Pencerelerde demir parmaklık 

kullanımı izlenmektedir. Çıkma beden duvarlarından çıkan iki adet ahşap kiriş ile iki 

adet ahşap direk üzerinde oturmaktadır. 

Pencereler: 

 Pencereler zemin katta  farklı boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Bunlar 

200X100 cm., 50X50 cm., 80X50 cm. ölçülerindedir. Güney cephedeki zemin kat 

pencereleri 200X100  cm. ile 1/2 oranında tasarlanmıştır. Diğer cephelerde farklı 

kare veya kareye yakın dikey dikdörtgen pencereler kullanılmıştır. Birinci katta 

odalarda ve sofa çıkmasında 200X100 cm. ölçüsünde 1/2 oranında pencereler 
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yapılmıştır. Pencere tipi olarak giyotin ile iki yana açılan iki kanatlı pencereler 

kullanılmıştır. Zemin ve birinci kat oda pencereleri şevli, çıkma pencereleri dik açılı 

olarak pencere nişi içerisinde yer alırlar. Şevli pencere nişleri zemin ve tavanlarında 

ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Pencereler ahşap kasalı ve alınlıksız yapılmışlardır. 

Sadece sofa çıkmasının orta penceresinde düz bir alınlık vardır. 

 Zemin kat ve birinci katın kimi demir parmaklıklı pencereler daire kesitli 

olup, dövme demir parmaklıklar yarma tekniğinde üretilmiştir. Demir parmaklıklar 

açılarak dikey yönde  yatay parçaların içerisinden geçmesi suretiyle ahşap kasalara 

saplanmıştır. 

 Çıkmanın demir parmaklıkları "S" formlu olup birbirlerine kelepçe yöntemi 

ile tutturulmuşlardır.   

 Ahşap kafes uygulamasına birinci kat oda pencerelerinde rastlanmaktadır. 

Ayrıca hem ahşap kafes hem demir parmaklıklar birlikte kullanılmıştır.            

Kapılar: 

 Konutun hayat kapısı çift kanatlı olup, çakma tekniğinde üretilmiştir. Kapının 

üzerinde beşik çatı şeklindeki üst örtü saçak vazifesi görmektedir. Ana giriş kapısı 

yine çift kanatlıdır. Ancak tablalı üretilmiştir. Ayrıca sonradan açılan hayattan girilen 

tek kanatlı kapı izbenin bulunduğu mekana ayrı bir yapı fonksiyonu yüklemiştir. 

Günümüzde bu üç giriş kapısı vardır.  

Süsleme: 

 Cephelerde asimetrik düzenlemeler hakimdir. Ancak güney cephede dikey 

akslar üzerinde doğu cephe oda pencereleri aynı düzlemde alt alta gelmişlerdir. 

Çıkmadaki üçlü pencere ve altındaki girişte üçlü giriş vurgusu da dikey simetri 

aksına uygun örneklerdir. Diğer cephelerde zemin kat ve birinci kat pencereleri 

uyumsuzdur. Süslemenin çiçeklik bölümlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Yapı 

dışta ve içte genelde sade tasarlanmıştır. Birinci kat iç sofasının tavanında 

"marulgöbek"  "fırfır" tavan göbeği ile süsleme yapılmıştır. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapı malzemesi geleneksele uygun kerpiç malzemedir. Plan iç sofalı olup, 

zemin ve birinci katlarda, sofanın iki yanında toplam üç adet oda planlanmıştır. 

Merdiven sofa içerisinde bulunmaz. Ancak merdiven ayrı bir kovada içermez. Plan 

özelliklerine göre konut Tip 2 plan grubunda yer alır. Zemin kat planında görüldüğü 
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gibi konut müştemilatlarıyla birlikte geleneksel dokuyu yansıtmaktadır. Odalar 

birinci katta 380x580 cm. ölçülerinde tasarlanmıştır. Yükseklikler ise zemin katta 

270 cm. birinci katta ortalama 315 cm. olarak ölçülmüştür.  

 Odalar geleneksel düzenlenmiştir. Odaların giriş kapılarının yanında yüklük 

ve çiçeklik kullanılmış olup, bu durumda oda kapısının doğrudan ağzıaçıka 

açılmasına neden olmuştur. Geleneksel hariciye ayrı bir yapı şeklinde güneybatı 

köşede yapılmıştır. İki adet odası bulunmaktadır. İzbe geleneksel olarak zemin katta 

evin doğusunda planlanmıştır. Yıkanmak için gusülhane kullanılmıştır. Tek kollu 

ahşap merdiven sofanın dışında sofaya dik bir konumda yer almaktadır. Bahçesi 

geleneksel şemaya uygun düzenlenmiştir. Bahçe evlerin ve müştemilatın bulunduğu 

kısımdan taş döşeli hayat bölümü ile ayrılmaktadır. Bahçesinde asmalık çeşitli 

ağaçlar, sebze yetiştirmek ve havuzunda oturma yerleri bulunmaktaydı. Mutfak ve 

tuvalet hayatın doğusunda yan yana inşa edilmişlerdir. Ahır konutun batısında, zemin 

katında ayrı bir girişi olan dikdörtgen bir mekandır. Örtme, çaraş, kümes bahçenin 

güney doğu köşesinde yer alıyordu. Kuyu ve tulumba plana işlenmediği için su 

yapıları hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Tavanlar ve oda döşemeleri geleneksel  

ahşap kaplamalıdır. Oda kapıları geleneksel çakma tekniğinde imal edilmişlerdir.  

 Cephe oldukça sadedir. Yapıya ana giriş hayattan, çift kanatlı kapıdan 

sağlanmıştır. Kapı üstünde sofa çıkması bulunur. Ev sokağa paralel ve bahçe tarafına 

bakacak şekilde inşa edilmiştir. Sokaktan bakılınca bahçe duvarı ve evin sağır tutulan 

kuzey duvarı ile karşılaşılır. Gelişimin etkileri; üst örtüde kırma çatıda, Marsilya tipi 

kiremitte, ahşap saçaklarda ve metal yağmur oluklarında izlenmektedir. Çıkma 

geleneksel tarzda bağdadi tekniğinde iki adet ahşap dikme üzerinde yer alır. Hayata 

açılan kapı çift kanatlı ve çakma tekniğinde yapılmıştır. Ana giriş kapısı değişimle, 

çift kanatlı ve tablalı imal edilmiştir. Pencereler ½ oranlarıyla değişimi 

yasıtmaktadırlar. 
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Katalog No: 12 

Yapının İsmi: İbrahim-Mustafa Akdağ 

Fotoğraf No: 92-102 

Çizim No: 51-56 

Yapım Tarihi: 20. yüzyılın ilk çeyreği 

Sahibi: İbrahim-Mustafa Akdağ 

Yapının Yeri: Karatay İlçesi,Aziziye Mahallesi, Mimar Sinan Sokak, No:23 ve 

tapuda 42 ada, 89 parselde yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

 Konut iki sokağın kesiştiği köşe parselde bulunmaktadır. Parselin doğusunda 

küçük bir hayat ve müştemilat kısımlarına yer verilmiştir. Ev bodrum kat üzerine iki 

katlı inşa edilmiştir. Hayat ve müştemilatın ayrı girişi kuzey cephede bulunur. Evin 

zemin katına üç ayrı giriş açılmıştır. Kırma çatısı, saç malzeme ile kaplanmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Bodrum kat duvarları subasman seviyesine kadar yığma tekniğinde, sille taşı 

ile örülmüştür. Zemin ve birinci katlarda hımış tekniğinde, ahşap iskeletin arası 

kerpiç malzeme ile doldurulmuştur. Ayrıca hımış tekniğine dayalı olarak tuğla 

kullanımı da izlenmektedir. Çıkmalar bağdadi tekniğinde ahşap çıtaların arası kerpiç 

dolgu, dışı ise kıtıklı sıva ile kapatılmıştır. 

Plan: 

 Planda konutun zemin ve birinci katları ikiye bölünmüştür. Böylece iki farklı 

ailenin kullanımına uygun hale dönüştürülmüştür. 

 Zemin katın üç girişi bulunur. Batı yönündeki giriş, yerden yükseltilmiş ve 

altı basamakla ulaşılan, içeri bir eyvan şeklinde çekilmiş bir ön girişten oluşmuştur. 

Çift kanatlı kapı ile konuta girilince bir ana taşlık hacm.i meydana gelmiştir. Taşlık 

sofadan camekanlı bir kapı ile ayrılır. Güney yöndeki girişte benzerdir. Giriş 

yükseltilmiştir ve beş basamaklı merdiven ile ulaşılır. Giriş kapısının önünde taşlık 

mekanı bulunur. Taşlık ve sofa arasında bir duvar bulunur. Duvara açılan kapı ile de 

sofaya geçilmektedir. Kuzey yöndeki giriş sonradan açılmış olup, yapıyı ikiye 

ayırmak için üçüncü bir açıklığa ihtiyaç duyulmuştur. Yapının özgün merdiveni 

sofaya açılan kısmı bir duvar ile kapatılmıştır. Böylece bu giriş doğrudan birinci kata 

ulaşımı sağlamış ve ev ikiye bölünmüştür. İç sofada doğu yönde bir duvar ile 
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bölünmüş ve bir oda daha elde edilmiştir. Sofa zemin kattaki tüm mekanlara geçiş 

imkanı sağlamaktadır. Sofadan dört oda, taşlıklar ve güneydoğudaki mutfak, banyo 

ve tuvalete girilir. Ayrıca mutfağa açılan bir kapı, hayata sonradan eklenen kilere 

açılmaktadır. 

 Birinci kat planı da iç sofalıdır. Sofanın batı ucunda çıkma, doğu ucunda ise 

teras bulunmaktadır. Sofaya paralel aksta üç oda, dikey aksta bir oda açılmaktadır. 

Merdiven evi sofaya dik ve planın ortasında konumlanmıştır. Güneydoğu köşede 

mutfak, banyo, tuvalet sonraki dönem ilavesidir. 

 Bodrum katın zemini sıkıştırılmış toprak bırakılmıştır. Zemin ve birinci katta 

döşemeler genelde ahşap kaplamalı yapılmıştır. Ancak sonradan ilave edilen mutfak, 

tuvalet, banyo zeminleri beton dökme mozaik malzemeyle şekillenmiştir. 

 Bodrum kat tavanı ahşap kirişlemeli düzenlenmiştir. Zemin ve birinci katta 

mutfak ve ıslak hacim tavanları betonarme, diğer mekanlar odalar ve sofa tavanları 

ise çıtalı ahşap kaplamalıdır. Doğu cephede yer alan, zemin ve birinci kattaki sofaya 

paralel ve karşılıklı simetrik düzenlenen ikişerli odaların kuruluşu geleneksel Konya 

evini göstermektedir. Her dört oda şeması da aynıdır. Kapı doğrudan ağzı açığa 

açılır. Sırasıyla ağzıaçığın yanında çiçeklik ve yüklük, gusülhane yer almaktadır. 

Konut içerisindeki merdiven ahşap malzemeden iki kollu, korkuluk ve babalı imal 

edilmiştir. 

 Tavanlarda ilginç uygulamalar karşımıza çıkar. Alt katta eşkenar dörtgenlere 

dönüştürülen ahşap çıtalı kullanım izlenir. Yine alt katta düz çıtalı ahşap kaplamanın 

kenar bordürlerinde torna sarkıtlar dört yönde dolandırılmıştır. Üst katta merdivenin 

doğusundaki oda da köşeden köşeye içi boş bir X atılmış olup, tavan çıtalar ile küçük 

karelere bölünmüştür. Üst sofasının ortasında fırfır tavan göbeği uygulamasına 

gidilmiştir. 

 Evin içerisindeki kapılar tablalı imal edilmiştir. Ayrıca gömme dolap, yüklük 

kapaklarının kanatları da tablalı yapılmıştır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Batı cephe ana girişi meydana getirmektedir. Oda pencereleri kendi içinde 

yatay ve dikey eksende yer almaktadırlar. Sofa çıkmasının yan yana üç adet 

penceresi vardır. Ayrıca güneydeki çıkmanın yan penceresi bu cepheden 

izlenmektedir. Girişe merdivenlerle ulaşılır. Derin bir şekilde içeri çekilen giriş taşlık 
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kısımda karşılıklı odaların birbirine bakan pencereleri bulunmaktadır. Üçlü giriş 

vurgusu kapının iki yanındaki pencereler ve kapı üstü penceresi ile vurgulanmıştır. 

Subasman kot seviyesine kadar sıva yerine derz kalemi ile taklit kesme taş görünümü 

işlenmiştir. Zemin katının yükselmesine bağlı olarak bodrum kat pencerelerinin ¼ 

lük kısmı izlenebilmektedir.  

 Güney cephede batı cepheye benzer. Konutun yatay aksının ortasında yine 

derin bir eyvan içerisinde giriş bulunmaktadır. Merdivenler ile ulaşılan girişin iki 

yanında ve kapı üstünde pencereler açılmıştır. Çıkmanın iki adet penceresi bulunur. 

Batıdaki çıkmanın yan penceresi bu cepheye aksetmiştir. Oda pencereleri dikeyde 

zemin ve birinci katta alt alta batıda bulunurlar. Cephenin doğusundaki küçük 

pencereler yatay ve dikey simetri ekseninde dört adet olup, tuvalet ve banyo 

pencereleri olarak yapılmışlardır. Bodrum kat pencereleri farklı ölçülerde dört adet 

oldukları görülmektedir. Subasman kotuna kadar sıva üzerinde taklit kesme taş 

görünümleri yapılmıştır.  

 Doğu cephe arkada hayata bakmaktadır. Bu cephede asimetrik uygulamalar 

hakimdir. Zemin katta ve bodrum katta farklı ölçülerde düzensiz yerleştirilen 

pencereler bulunur. Birinci kat pencerelerine farklı boyutlarda karşımıza 

çıkmaktadır. Güney cephe çıkmasının yan penceresi bu cepheden izlenebilmektedir. 

Birinci kattaki yan yana üçlü pencere düzenlemesi özgün halinde çıkma iken; terasa 

açılan bir balkona dönüştürülmüştür. 

 Kuzey cephede yan yana iki kapı bulunmaktadır. Sağdaki birinci kata çıkar. 

Soldaki kapı ise bodrum kata inmektedir. Bu cephede oda pencereleri doğu ve batıda 

simetrik tasarlanmışlardır. Merdiven evini aydınlatan büyük pencere ise sonradan 

yapılmıştır. Bodrum katta iki adet küçük pencere görülür. Bu cephede yine sıva 

üzerine, taklit kesme taş görünümü işlenmiştir. Batı cephenin yan çıkma penceresi ve 

doğu cephenin terasının bir kısmı, bu cepheden görülmektedir.  

Saçaklar: 

 Metal su oluklu saçak yapıdan 60 cm. dışarı taşırılmıştır. Ahşap saçak kırma 

çatının ve çıkmaların plan düzlemindeki şekline bağlı olarak dört yönde incelenir. 

Saçaklar özellikle çıkmaların bulunduğu kısımlarda “C” formlu torna işçiliğine sahip 

ahşap payandalar ile desteklenmişlerdir. Saçaklar alttan kaplama tahtası ile 

kapatıldıkları için mertekler görülmezler. Ayrıca bu kaplama tahtalarındaki 
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süslemeler dikkat çekicidir. Sekiz kollu yıldızlar, kaş kemerli ağzı açık görünümleri 

işlenmiştir. 

Çıkmalar: 

 Konutta üç adet çıkma vardır. Sofa çıkması batı yönde tek yönlü ve üç 

cepheli tasarlanmıştır. Ana yüzde üç yanlarda birer penceresi vardır. Kendine ait 

çatısı, ana çatıya saplanmıştır. Çıkma dışarıda alttan kaplama tahtasına sahiptir. 

Çıkmayı taşımak için beton duvardan çıkan iki adet ahşap kiriş ile ahşap payanda 

kullanılmıştır. 

 Güney yöndeki oda çıkması da tek yönlü ve üç cepheli düzenlenmiştir. Tüm 

özellikleri aynı olan çıkmanın, sadece ön yüzünde iki adet pencere tasarlanmıştır.  

 Doğuda, günümüzde teras olarak kullanılan mekan bulunmaktadır. Bu 

kısımda özgün biçimde bir sofa çıkması iken, banyo, mutfak, tuvalet ilavesi 

esnasında değiştirilmiştir. 

Pencereler : 

 Yapıda pencereler çok farklı boyutlarda kullanılmıştır. Özellikle bodrum katta 

bir gruplama yapılacak pencere ölçüsü yok gibidir. Ancak yapıda genellemeye 

gidilince bir gruplama ortaya çıkmaktadır. Çıkma pencereleri genelde 80x200 cm. 

ölçülerinde tasarlanmıştır. Odaların pencereleri ise daha büyük boyutlu 135x195 

ölçülerinde görülmektedirler. Tuvalet ve banyolarda ise 45x45 cm. küçük kare 

pencereler izlenir. Çıkma pencereleri giyotin tipindeyken, oda pencereleri üstte ve 

altta açılabilen iki kanatlı imal edilmişlerdir. Pencerelerin ahşap kasalarının üzeri 

alınlıksız yapılmıştır.  

 Demir parmaklıklar iki tiptir. İlki “C” ve “U” parçaların ters simetride 

karşılıklı yetiştirilmesinden mevcut olanlardır. Diğeri günümüzde de yapılan kaynak 

yöntemiyle “S” parçaların birleşmesinden oluşur. Ayrıca ana girişlerin iki yanındaki 

pencerelerde demir parmaklıkla birlikte ahşap kafes tekniğinde dikdörtgen çerçeveli 

panolar kullanılmıştır. 

Kapılar: 

 Hayata giriş kapısı demir malzemeden sonradan değiştirilen bir yapıdadır. 

Ana giriş kapıları batı ve güney cephede çift kanatlı, tablalı ahşap malzemeden 

üretilmişlerdir. Her ikisinin de kapı üstü penceresi vardır. Her iki kapıda aynı tarzda 

yapılmışlardır. Kanatlar simetrik olup, tek kanat üç bölümlü tabladan oluşur. 
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Ortadaki tabla yatay dikdörtgen, bunun alt ve üstündeki tabla dikey dikdörtgendir. 

Tablalar kendi içerisinde profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. Kapı alınlıklarında 

profilli yuvarlak kemer işlemeleri mevcuttur. 

Süsleme: 

 Cepheler genelde sade tutulmuştur. Subasman katı seviyesinde sıva üzerinde 

derz kalemi ile yapılan, taklit kesme taş görünümleri süslemeye örnek verilebilir. 

Saçak altı kaplamalarında, sekiz kollu yıldız, kaş kemerli ağzıaçık görünümleri, iç 

içe geçen kare ve eşkenar dörtgen kesişimleri görülmektedir. Saçakları taşıyan ahşap 

“C” formlu payandaların torna işçiliğinde özenlidir. Demir parmaklıklarda “S” ve 

“C” biçimleri dikkati çeker. İçeride ahşap elemanlar üzerinde süsleme görülmektedir. 

Çiçekliklerde silmeli sütunçe görünümleri ve tepeliğinde testere dişi sıraları 

izlenmektedir. Ahşap tavanlarda ise armudi torna sarkıtlar, fırfır tavan göbeği, ahşap 

çıtalarla oluşturulan baklava dilimi ve kare görünümler süslemeye damgasını 

vurmuştur. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesinde geleneksel kerpiç, ahşap kullanılmıştır. Ancak tuğla 

duvar değişimin bir göstergesidir. Yapım tekniğinde yığma, hımış ve bağdadi 

geleneksele uygun yapılmıştır.  

 Plan Tip 3 içinde yer alır. İç sofalı, üç dört veya daha fazla odalı, merdiven 

sofaya dik bir eyvan halinde bağlanması gelişimin bir sonucudur. Sofanın doğu ve 

batısındaki ikişerli odalar, birinci ve ikinci katta 310x530 cm. ölçülerine sahiptir. 

Diğer odalar kareye yakın ölçülerdedir. Konut zemin katta 290 cm. üst katta 310 cm. 

yükseklikte ölçülmüştür. Konut iki ailenin kullanımına uygun hale getirilmek için 

ikiye bölünmüştür. Konutu bölme işlemi merdiven evinden sağlanmıştır. Merdivenin 

zemin katta sofaya bakan açıklığı duvar ile örülmüş olup, kuzey cepheden merdivene 

bir kapı açılarak doğrudan birinci kata çıkış verilmiştir.  

 Özgün odalar geleneksel şemaya uygun gömme dolap, ağzıaçık, yüklük, 

gusülhaneli düzenlenmiştir. Islak hacimler ve mutfak sonraki dönem değişimin 

ilaveleridir. Geleneksel hariciye kalkmıştır. İzbenin yerini değişimle birlikte bodrum 

kat almıştır. Yıkanmak için geleneksel gusülhaneler vardır. Ancak değişimle birlikte 

her iki katta banyo yapılmıştır. Merdiven iki kollu tipte düzenlenmiştir. Geleneksel 

hayat oldukça küçülmüş olup, müştemilatta az bir yer kaplamaktadır. Mutfak ve 
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tuvalet zemin ve birinci katta değişimin ilave mekanlarıdır. Geleneksel tandır, çaraş 

ve ahır kaldırılmıştır. Konutta gelişime bağlı, şebeke suyu vardır. Tavanlar 

geleneksel ahşap çıtalı süslemeli ve bodrum katta düz kirişlemelidir. Döşemelere 

geleneksel ahşap çakılmış olup, bodrumda toprak zemin ve ıslak hacimlerde 

sonradan fayans kaplama görülmektedir. Oda kapıları değişimle tablalı yapılmıştır. 

 Cephesi oldukça sade düzenlenmiştir. Ana girişlerin içeri çekilmesi, taklit 

kesme taş görünümleri, üçlü giriş vurgusu değişimin tasarımlarıdır. Konutun girişleri 

iki sokak üzerinden doğrudan sağlanmıştır. Demir malzemeden hayat kapısı ilave 

unsurlardandır. Sokaklar planlı tasarlanmıştır. Çıkmaz sokak yoktur. Mimari gelişim 

üst örtüde kendini göstermektedir. Kırma çatılı, çıkmaların üç omuz bağımsız 

çatıları, saçak ve altındaki süslemeler, metal yağmur olukları gelişimin birer 

parçasıdırlar. Konutta iki adet geleneksel sofa ve oda çıkması vardır. Doğu yönde ise 

sonradan ilave kısımlarla birlikte teras düzenlemesine gidilmiştir. Özgün ana giriş 

kapıları değişimle tablalı imal edilmiştir. Diğer iki kapı sonraki dönem ilavesidir. 

Özgün kalabilen pencereler ½ oranlarıyla değişimin alametleri arasına yer alırlar. 

Demir parmaklıkların geleneksel basit ve değişimi gösteren süslemeli örnekleri 

mevcuttur. 
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Katalog No: 13 

Yapının İsmi: İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi 

Fotoğraf No: 103-110 

Çizim No: 57-60 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonu 

Sahibi: Büyükşehir Belediyesi 

Yapının Yeri: Konya İli, Karatay İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Sokullu 

Mehmet Paşa Sokağı 20 numarada bulunan ev tapuda 54 pafta, 42 ada, 65 parselde 

bulunur. 

Genel Tanım: 

Ev günümüzde Büyükşehir Belediyesince kullanılmaktadır. Konutun oldukça 

küçük bir hayatı mevcuttur. Hayatta çeşitli müştemilat mekanları yer almaktadır.Yapı 

zemin katla birlikte iki katlı inşa edilmiştir.  Ana giriş hayat içerisinden verilmiştir. 

Hayatın kapısı doğuya ana giriş kapısı güneye bakar. Kırma çatı, Marsilya kiremitle 

kaplanmış olup çatı arası depo şeklinde tasarlanmıştır. Evin restorasyonu 2011 

yılında tamamlanmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım sistemi yığma ve bağdadidir. Zemin katlar kerpiçle yığma olarak 

yapılmıştır. Zemin kat dışta ahşap hatıllarla bağlanmış kerpiç duvarla 

oluşturulmuştur. Birinci kat tümüyle bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Restorasyon 

çalışmaları sırasında betonarme malzeme ile ev yeniden inşa edilmiştir. 

Plan: 

 Bodrum kat dikdörtgen bir mekandır. Güney ve batı yönlerde ikişer adet 

pencere ile aydınlatılmaktadır. Kuzeybatı yönde günümüzde yıkılmış olan tek kollu 

bir merdiven ile bodrum kata ulaşılmaktaydı. Bodrum kat iki adet ahşap dikme 

üzerinde tavanı ahşap kirişlemeli ve hasır kaplıdır. 

 Yoldan, hayat girişi Sokullu Mehmet Paşa Sokak üzerinde çift kanatlı çakma 

bir kapı ile sağlanmıştır. Hayat içerisinde batı yönde çeşitli muhdes müştemilat 

görülmektedir. Kuzey cephede yıkık vaziyette hela ve bodrum kata iniş merdiveni 

yer almaktadır. Güney cephede üç ayrı giriş kapısı vardır. Hayat kapısına yakın olanı 

ahıra giriş imkanı sağlar. Ayrıca ahırın Sokullu Mehmet Paşa Sokak ile doğrudan 

bağlantılı tek kanatlı ahşap kapılı ikinci bir girişi daha bulunmaktadır. Zeminden üç 
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basamakla yükseltilmiş bir sahanlık ile ana girişlere ulaşılır. Burada iki farklı giriş 

kapısı vardır. Doğudaki tek kanatlı kapı üst kata çıkışı sağlayan dönel merdiven 

evine açılmaktadır. Çift kanatlı üçlü giriş vurgusunun yapıldığı açıklık ile zemin kata 

girilir. Zemin kat planı kuzey güney doğrultusunda uzanan bir duvar ile ikiye 

bölünmüştür. İlk kısımda planın doğusunda ahır yerleştirilmiştir. Ahır güney yönde 

tek pencere ile aydınlatılmaktadır. Kuzeybatı yöndeki ahır sekisi ve merdiven evine 

bakan birer adet pencere ahırın içine açılmaktadır. İkinci bölüm, batıda bulunmakta 

olup zemin katın ana girişiyle bir taşlığa oradan ise sofaya geçilmektedir. Sofanın 

batısında bir oda planlanmıştır. Odanın kuzey duvarında gusülhane, dolap ve çiçeklik 

bulunmaktadır. Odanın içi güney ve batı duvarındaki ikişer adet pencere ile 

aydınlatılmıştır. 

 Birinci kata, zemin katta dışarıdaki sahanlıktan, ayrı bir bölüm olarak 

tasarlanmış merdiven evi vasıtasıyla ulaşılmaktadır. Planlamada iç sofa, üç oda, 

merdiven evi ve kuzeydeki yıkık merdiven birinci katın ana şemasını 

oluşturmaktadır. Merdiven evinin önündeki boşluk yardımıyla güneydoğudaki odaya 

geçilmektedir. Yine merdiven evinin kuzeyindeki odaya da sofadan girilmektedir. Bu 

iki oda da benzer şekilde tasarlanmıştır. Planlamada yatay dikdörtgen 

şekillenmişlerdir. Her ikisinin batı duvarında ahşap dolap ve yüklük bulunur. Yine 

sokağa bakan doğu cephelerinde gönye çıkmalarında üç adet pencere 

yerleştirilmiştir. İç sofa kuzey güney doğrultusunda evin derinliği boyunca 

uzanmaktadır. Sofanın güney yöndeki çıkması tek yönlü iki cephelidir. Sofanın 

kuzeybatı istikametinde yıkık merdivenin basamakları izlenmektedir. Batı yönde 

dikey dikdörtgen bir oda planlanmıştır. Odanın kuzey duvarında ahşap dolap, yüklük, 

çiçeklik bulunur. Batı cephe duvarı iki adet pencereye sahiptir. Ayrıca güney yönde 

tek yönlü iki cepheli gönye oda çıkması görülmektedir. Çıkmanın güneyde iki, 

doğuya bakan tek penceresi vardır. 

 Birinci kat planı zemin katın planına benzer. Yapının geometrisi doğu yönde 

gönye çıkmalarla düzeltilmiştir. İç sofa çevresinde üç oda, çatı çıkışı, merdiven, yer 

alır. Ana girişin üstünde sofa çıkmasına yer verilmiştir. 

 Bodrum kat zemin döşemesi moloz taş üzerine toprak kaplı olup tavanı ahşap 

kirişlemeli ve hasır ile örtülüdür. Zemin katın tavan ve tabanları ahşap kaplamalıdır. 

Zemin kattaki ahırın tabanı sille taşı ile döşenmiş, tavanı ise ahşap kirişlemeli ve 
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hasır ile kaplıdır.  Birinci kat döşemelerine ahşap çakılarak monte edilmiştir. Birinci 

kattaki üç oda tavanında ahşap üzerine alçı kaplama uygulanmıştır. Sofa tavanı ahşap 

kaplamalıdır. Yapıda iki merdiven vardır. Bodrum kata inişi sağlayan merdiven tek 

kollu olup, ahşap malzemeden imal edilmiştir. Birinci kata çıkışı sağlayan merdiven 

dönel formda ahşap malzemeden üretilmiştir. Merdiven evi ayrı bir şekilde 

tasarlanmıştır. Girişi de hayattan olmak üzere birinci kata, zemin katla bağlantısız 

ulaşmaktadır. Ancak kuzeydeki yıkık merdiven her üç kata da ulaşım imkanı sağlar. 

İç oda kapıları ahşap malzemeden tablalı imal edilmiştir. Odalarda ahşap 

malzemeden yüklük, çiçeklik, ağzıaçık ve gömme dolaplar ile karşılaşılmaktadır. 

Bunlar genelde sade tasarlanmakla birlikte kenarlarında silmelerle 

hareketlendirilmişlerdir. Evin üst kat sofasındaki tavan göbeği dikkat çekicidir.  

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Ana girişte ahşap direklerle taşınan sofa çıkması kompozisyona ağırlığını 

koyan elemandır. Cephede bir simetriden söz edilemez. Çıkmada üçlü pencere 

düzeni izlenir. Zemin katta aynı şekilde biçimlenmiş iki oda penceresi vardır. Birinci 

katta üç oda penceresi asimetri düzende verilmiştir. Giriş üçlü düzenlemeyle 

vurgulanmıştır. Kapının iki yanında simetrik pencereler bu düzenlemeyi 

tamamlamıştır. (Aygör, 2005: 62). 

 Doğu cephede hayat duvarı 3.5m boyutundadır. Doğu cephe zemin katında 

hayat kapısı ve kullanılmayan bir kapı tasarlanmıştır. Zemin katta ayrıca iki küçük 

pencere izlenir. Birinci katta gönye çıkmalarda simetrik dizayn edilmiş ikişer pencere 

bulunur. Tüm cephe asimetrik bir düzenlemeye sahiptir. Birinci kat pencereleri demir 

parmaklıklarla korunmuştur. (Aygör, 2005: 62). 

Saçaklar: 

 Ahşap saçak yapıdan 70 cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak doğu  yöndeki 

çıkmanın şekline bağlı olarak üç yönlü bir düzenlemede dikdörtgen formda çıkma 

yapar. Ana giriş cephesinde ise çıkmanın iki cephesinden dolayı çıkma girinti ve 

çıkıntılar oluşturur.  Alışılmış mertek uzatmalı saçağın mertekleri ahşap çıtalarla 

kaplandığı için görülmez. Saçak altı ahşap silmelerle hareketlendirilmiştir. (Aygör, 

2005: 62). 

 Hayata açılan kapının üzerine küçük bir beşik çatı yerleştirilmiş ve ahşap 

saçak yapılmıştır. 
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Çıkmalar: 

Ana giriş güney cephe çıkması tek yönlü ve iki cepheli bir sofa çıkmasıdır. 

Çıkmanın batı cephesi yanındaki oda duvarından dolayı sağır kalmıştır. Çıkma 

bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Çıkma iki adet ahşap direğe oturur. Ana cephede üç, 

doğu cephede bir penceresi vardır. (Aygör, 2005: 63). 

Doğu cephede iki adet,  tek yönlü iki cepheli gönye oda çıkması bulunur. 

Çıkmalar tek ahşap payandaya oturur. Bağdadi tekniğinde yapılmışlardır. 

Payandalarında küçük ahşap çıtalarla süsleme yapılmıştır. Çıkmalarda üçer adet 

pencere tasarlanmıştır. (Aygör, 2005: 63). 

Pencereler: 

Birinci kat pencereleri 100x240 cm. ölçüsünde yaklaşık 5/12 oranındadır. 

Pencereler de ahşap kasaya sahiptir. Ahşap alınlıklı pencerelerin denizlik alttı ince 

çıtalı silmelerle hareketlendirilmiştir. Alınlıkta dalgalı kıvrımlardan süslemeye 

gidilmiştir. Duvar içerisindeki pencereler dış cepheden içeri doğru genişleyerek şevli 

yapılmışlardır. (Aygör, 2005: 63). 

Birinci kat pencereleri ikişer kanatlı açılışı üstte ve altta olan tiptedir. 

Kanatları altlı üstlü aynı oranda simetriktir. 

Birinci kat demir parmaklıkları 100x240 cm. ölçüsüyle pencere boşluğunun 

tamamını doldurur. Birinci kat pencere parmaklıkları yatay bir demir ayırma parçası 

ile iki adet dikdörtgen çerçeveye bölünür. İki çerçeve birbirinden farklı 

tasarlanmıştır. Üstteki çerçeve yedi dikey demir çubukla sekiz parçaya bölünür. 

Aradaki yatay sekiz bölüme ters simetride en altta ve üstte “C” kıvrımları 

yerleştirilmiştir. Ortada kalan bölüme simetrik olarak volütlü “S” kıvrımları yine 

yatay da sekizerli biçimde uygulanmıştır. Alttaki çerçeve aynı şekilde yedi dikey 

demir çubukla sekiz parçaya bölünür. Çerçevenin en alt ve en üst kısmına yatay sekiz 

bölüme ters simetride “C” kıvrımları yerleştirilmiştir. Ortada kalan bölüm hiç boşluk 

bırakmayacak şekilde yatayda sekiz dizi, dikeyde dört dizi, toplam otuz iki parça 

halinde, girift bir  şeklinde volütlü “S” kıvrımlarıyla biçimlenmiştir. (Aygör, 2005: 

64). 

Kapılar: 

 Hayata açılan kapı ile ana giriş kapısı ahşap malzemeden yapılmıştır. Her 

ikisi de ahşap kalın tahtaların birleşmesiyle çakma tekniğinde imal edilmiştir. 



 

104 

 

Yalnızca bahçe kapısı çift kanatlıdır. Diğer iki kapı tek kanatlıdır. Kapı söve ve 

lentoları dikdörtgen kesitli ve ahşaptır. Bu kapılar işçilik ve süsleme bakımından 

oldukça sade tutulmuştur. 

 Doğu cephe zemin katındaki kapıda yine ahşaptan çakma tekniği ile 

üretilmiştir. Ancak burada kapı üstü penceresi kullanılmıştır. Kapı üstü penceresinde 

üçgen alınlık uygulanmıştır. (Aygör, 2005: 64). 

Süsleme: 

 Ana girişteki uygulamalar ve iç sofanın konumu itibariyle, yanındaki odalar 

kademeli şekilde biri içeri diğeri dışarı taşırılmıştır. Böylece cephe düzenlemesine bir 

hareket ve esneklik verilmiştir. Aynı hareket odaların geometrisini düzeltmek için 

planlanan gönye oda çıkmalarında da izlenir. 

 Süsleme bakımından ev oldukça sade düzenlenmiştir. Dolap ve çiçekliklerde 

profilli silmeler izlenir. Ağzı açıklardaki kaş kemer formlu detaylarda süsleme 

amaçlı işlenmiştir. Birinci kat sofasının tavanında ahşap çıtalar ile uygulanan tavan 

göbeği uygulaması vardır. Ortada yer alan kare bölüm eşkenar dörtgen formunda 

şekillendirildikten sonra tam eksenine daire biçimli bitkisel bezeme yerleştirilmiştir. 

Sofanın ahşap tavan pervazlarında dantela görünümlü ince ahşap işçiliği de dikkati 

çekmektedir. Ayrıca ahşap payandaların duvarla arada kalan boşluklarını doldurmak 

için, sekiz kollu yıldız motifleri ahşap plakaların arasında ajur tekniğinde boşaltılarak 

işlenmiştir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Evin yapım malzemesi ve tekniği geleneksele uygun olarak 

şekillendirilmiştir. Ancak restorasyon sırasında yıkılmış olup, ana plana sadık 

kalınarak betonarme malzemeden yeniden inşa edilmiştir.  

 Plan iç sofalıdır. Evin merdiven düzenlemeleri ilginçtir. İki merdivenden 

kuzeydeki üç kata arası bağlantıyı sağlar ve bir eyvan şeklinde sofaya açılır. Diğeri 

ise güney cephedeki kapıdan girilerek doğrudan birinci kata ulaşır. Sofaya paralel 

uzanan merdiven evi iki odaya ve sofaya açılmaktadır. Konutun iç sofalı planda 

düzenlenmesi ve merdivenin sofa içerisinde olmamasından dolayı Tip 3 grupta 

değerlendirilmektedir. 

  Odaların boyutları geleneksel şemaya göre büyüdüğü görülmektedir. Buna 

göre, birinci kat kuzeydoğu oda 540x290cm., güneydoğu oda 700x315cm., sofaya 
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paralel uzanan oda 615x330 cm. ölçülere sahiptir. Birinci kat oda yüksekliği 300 

cm., zemin kat ahır yüksekliği ise 350 cm. ölçülmüştür.Bodrum katta geleneksel 

izbesi mevcuttur. Geleneksel hayat içerisinde çeşitli müştemilatlar, tuvaleti, mutfak, 

tandır yer almaktadır. Ayrıca zemin katta ahırı bulunmaktadır. Gelişen mimariyle; 

üst örtüde düz toprak dam, sonradan üzerine kırma çatı oturtularak kapatılmıştır. 

Zemin ve birinci kattaki odaların içerisinde gömme dolap, niş, raf, ağzıaçık, çiçeklik, 

yüklük, gusülhane gibi geleneksel ahşap unsurlar görülmektedir. Ayrı bir geleneksel 

hariciye bölümü yoktur. Yıkanmak için geleneksel gusülhaneler kullanılmıştır. 

Döşemeler, tavanlar, özgünken restorasyon esnasında, betonarme malzemeden dolayı 

yok olmuştur. Gusülhane, yüklük, çiçeklik vb. malzeme onarıldıktan sonra eski 

yerine konulmuştur.  

 Cephesi sade yapıya, çıkmalar hareket kazandırmıştır. Kapı ve pencerelere 

onarımla, yenileri takılmıştır. Demir parmaklıkları değişimin örneklerini 

yansıtmaktadır.  Parmaklıklardaki “S” kıvrımlı parçalar sarmal şekilde sık bir dokuya 

sahiptir. 
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Katalog No: 14 

Yapının İsmi: KADEM (Aile Destek Merkezi) 

Fotoğraf No: 111-117 

Çizim No: 61-64 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonu 

Sahibi: Büyükşehir Belediyesi 

Yapının Yeri: Konya İli, Karatay İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Sokullu 

Mehmet Paşa Sokağı 14 numarada bulunan ve tapuda 54 pafta, 42 ada, 72 parselde 

yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

Yapının avlusuna güney cephede hayat duvarına açılan bir kapı ile girilir. Yapı 

iki katlı olarak inşa edilmiştir. Hayat içerisinde muhdes duvarlarda sonradan 

bölünen, depo ve ahır olarak kullanılan mekânlar bulunmaktadır. Ana giriş güney 

cepheden sofanın altından sağlanmıştır. Kırma çatı, Marsilya kiremitle kaplanmıştır. 

Bina doğu, güney ve batı olmak üzere üç cepheye sahiptir. Kuzey cephe sağır 

bırakılmıştır. Konutta, 2010 yılında köklü bir restorasyon, rekonstrüksiyon 

çalışmaları uygulanmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım sistemi yığma ve hımıştır. Zeminden 50–60 cm. seviyeye kadar taş 

malzeme ile yığma tekniğinde yapılmıştır. Zemin ve birinci katta hımış tekniği 

uygulanmıştır. Hımış tekniğinde, zemin katta ve birinci kattaki duvarlarda ahşap 

payandaların arası kerpiçle doldurulmuştur. Ayrıca üst katlarda ara bölme 

duvarlarında ahşap ana taşıyıcılar arasına kerpiç doldurularak bağdadi duvar 

yapılmıştır. 2010 yılındaki restorasyon çalışmaları sırasında yapının ana beden 

duvarları betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. Buna bağlı olarak konutun 

tamamı betonarme bir hüviyete kavuşmuştur. 

Plan: 

 Sofa altındaki ana kapıdan doğrudan iç sofaya geçilir. İç sofanın iki yanında 

birer oda vardır.  Zemin katta, hayata açılan farklı boyutlarda tasarlanmış dört adet 

müştemilat odaları bulunmaktadır. 

Birinci kat planı zemin katın planına benzemektedir. Yapının geometrisi 

güney yönde bir adet gönye çıkmayla düzeltilmiştir. Birinci katta sofanın iki yanında 
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simetrik birer oda bulunmaktadır. İç sofanın güney yönünde sofa çıkması vardır.  

Evde plan tipi olarak zemin katta ve birinci katta Konya evlerinde iki göz bir 

mabeyn ya da “Karnıyarık” ismiyle tanımlanan plan tipi uygulanmıştır. Odalar ve 

ahşap merdiven bu iç sofanın etrafında sıralanmıştır.  

Zemin kat ve birinci kat döşemeleri ahşap  çakılarak yapılmıştır. Konutun 

tavanları ahşap kirişleme üzerine çıtalı ahşap ile kaplanmıştır. Birinci kata çıkışı 

sağlayan merdiven iki kollu, ahşap malzemeden üretilmiştir. Merdivenin ahşap 

parmaklıkları ve babaları vardır. Merdivenin üzerinde küçük bir testilik bölümü 

bulunmaktadır. İç oda kapıları ahşap malzemeden çakma tekniğinde imal edilmiştir. 

Odalarda ahşap malzemeden yüklük, çiçeklik, ağzıaçık ve gömme dolaplar ile 

karşılaşılmaktadır. Bunlar genelde sade tasarlanmakla birlikte kenarlarında silmelerle 

hareketlendirilmiş süsleme unsurları görülmektedir. Evin tek yüklüğü birinci kat 

odasında bulunmaktadır. Yüklük küçük iki kapaklı duvarın yarısını kaplayacak 

şekilde, ahşap kapakları, özenle yapılmıştır. Yüklüğün bir köşesinde gusülhane 

yıkanma yeri vardır.  

 Dolaplar, alçak tavanlı odalarda bütün duvar yüzeyini kaplamaktadır. Önemli 

özellikleri insan elinin ulaşacağı ölçülerde yapılmış olmalarıdır. Dolaplar arasına 

çiçeklik olarak adlandırılan küçük nişler yerleştirilmiştir. Evde ayrıca gömme 

dolaplara da yer verilmiştir. Gömme dolap, iç duvar yüzeyine açılan 50–60 cm. 

derinliğindeki bir nişle meydana getirilmiştir. Gömme dolapların ahşap kanatları bir 

veya iki adet olabilmektedir. Evin içerisinde ahşap çakma ve tablalı kapılar 

bulunmaktadır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Ana giriş kapısı çift kanatlı demir malzemeden olup, üstünde ve iki yanında 

kare formlu pencereler yer alır. Zemin kat ve birinci kat oda pencereleri, dikey 

simetri ekseninde batı yönde ikişerliden toplam dört adet olup, doğu yönde üç adettir. 

Demir parmaklık iki çıkma penceresi ile tek oda penceresinde kullanılmıştır.  

Doğu cephede hayat duvarı ve kapısı ile gönye oda çıkması bulunmaktadır. 

Birinci kat oda çıkmasının bu cephesinde bir adet pencere izlenir. Kuzey ve batı 

cepheleri sağır bırakılmıştır.  

Cephelerde süsleme unsuru görülmez ancak, doğu cephede yer alan çıkma ve 

pencereler ile bu tekdüzelik bozularak  cephe hareketlenmiştir. 
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Saçaklar:  

Su oluklu ahşap saçak yapıdan 50 cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak doğu 

yöndeki çıkmanın şekline bağlı olarak üç yönlü bir düzenlemede dikdörtgen formda 

çıkma yapar.  Alışılmış mertek uzatmalı saçağın mertekleri ahşap çıtalarla kaplandığı 

için görülmez.  

Çıkmalar: 

Sofa çıkması tek yönlü ve üç cepheli şekilde güneye bakmaktadır. Çıkma 

ahşap payandalar ile taşınır. Payandalar duvar içinde hatıllara oturtulmuştur. 

Çıkmaya üç cepheden de pencere açılmıştır. 

 Doğu cephede bir adet tek yönlü iki cepheli gönye oda çıkması bulunur. 

Çıkma beden duvarlarından çıkan ahşap kirişle taşınır. Çıkmanın iki penceresi vardır. 

Arsanın çarpıklığı, üst katta yer alan gönye çıkma ile planlamada düzgün bir hale 

getirilmiştir. 

Pencereler: 

 Çıkmaların ana cephelerindeki pencereler 150x170 cm. ölçüsündedir. 

Pencereler ahşap kasalar içerisinde bulmakta olup, alınlıksız yapılmışlardır. Birinci 

kat pencereleri 85x155 cm. ölçüsünde yaklaşık ½ oranındadır. Pencereler duvar 

içerisindeki durumlarına göre; çıkmalarda düz dik açılı, odalarda şevli bir açıklığa 

sahiptir. 

 Birinci kat ve zemin kat oda pencerelerinde, üstü sabit pencere, alt kısmı iki 

kanatlı iki yana açılır, pencere tipi kullanılmıştır. Çıkmalarda giyotin tipi pencereler 

yapılmıştır. Ayrıca her iki kat pencerelerinde de demir parmaklık görülür.  

 Demir parmaklıklar birinci katta görülmektedir. Pencere boşluğunun yaklaşık 

3/2 oranında bir kısmını kaplamaktadır. Parmaklık iç tasarımında on altı eşit parçaya 

bölünen kare çerçevelerin dört köşesine kalp motifi işlenmiştir. Bu motifler cepheden 

bakıldığında köşe birleşmelerinde dördü bir araya gelince dört yapraklı yonca 

motifini oluşturmaktadır.  

Kapılar: 

 Güney cephe hayata açılan kapı iki kanatlı çakma tekniğinde, ahşap 

malzemeyle yapılmıştır.  Kapının üstünde beşik çatılı bir saçağı bulunmaktadır. Ana 

giriş kapısı metal doğramadan imal edilerek, sonradan ilave edilmiştir.   
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Süsleme: 

Oldukça sade tasarlanan konutta; süsleme özellikle ahşap malzeme üzerinde 

daha çok dolap, ağzıaçık ve çiçekliklerde izlenmektedir. Süslemeye, silmelerle 

hareket kazandırılan çiçeklikler ve ağzı açıklardaki kaş kemer formları, örnek olarak 

verilebilir. 

Geleneksel, Değişim Ve Gelişim: 

 Konutta yapım malzemesi gelenekseldir. Kerpiç ve ahşap malzemeden yığma 

ve hımış tekniğinde inşa edilmiştir. Ancak rekonstrüksiyon projesi ile ev betonarme 

olarak yeniden yapılmıştır. Bu proje ile yapının ana plan şemasına sadık kalınmış, 

fakat aslı unsur geleneksel malzeme yok edilmiştir.  

 İki göz bir mabeyn iç sofa plan tipi, Tip1. grupta yer alarak, geleneksel 

Konya evi şeklinde tasarlanmıştır. Simetrik odaların plan ölçülerinde çok küçük fark 

vardır. Birinci kat odaları 300x548 cm., 300x520 cm. boyutlarındadır. Zemin kat 270 

cm., birinci kat 280 cm. yüksekliktedir.  

 Plan elemanları, odalar, yüklükler, ağzı açıklar, çiçeklikler gelenekse konutta 

olduğu gibi oluşturulmuştur. Geleneksel hariciye mekanının kalktığı evde, 

müştemilat kısmında bir takım yapılar metruk bir şekildedir. Restorasyon sonrası bu 

mekanların çoğu yıkılmıştır. Geleneksel konutta görülen izbe ve tahtaboş kullanımı 

yoktur. Merdiven, geleneksel tarzda girişin tam karşısında duvar yüzeyi boyunca iki 

kollu yapılmıştır. Gelenekselden farklı olarak, hayat oldukça küçülmüştür. 

Geleneksel mimari öğeleri; çardak, havuz, tandır vb. elemanlar görülmez. Hayatta 

mutfak, ahır ve tuvalet bulunmaktadır. Konutun içerisinde ayrı ıslak hacim 

bulunmamaktadır. Sadece yıkanmak için gusülhane ve sonradan ilave edilen 

değişimin alameti çeşme, lavabo mevcuttur. Evin döşemeleri geleneksel olarak ahşap 

kirişleme altına çıtalı ahşap çakılarak tasarlanmıştır. İç oda kapıları geleneksel olarak 

çakma tekniğinde üretilmiştir.  

 Cephe oldukça sade düzenlenmiştir. Giriş kapısı hayata açılmaktadır. 

Tahtaboş yoktur ancak ana giriş kapısının üzerinde sofa çıkması bulunmaktadır. Sofa 

çıkması hayata, doğu yöndeki gönye oda çıkması sokağa bakmaktadır. Geleneksel 

konutun düz toprak damı, değişerek yerini; kırma çatı, ahşap mertekli saçağa, ve 

metal aksamdan yağmur oluğuna bırakmıştır. Çift kanatlı demir kapı sonraki dönem 

ilavesi olup, ana giriş açıklığından doğrudan sofaya açılmaktadır. Hayata girişteki 
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özgün kerpiç duvarı, üstündeki kırma çatısıyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

Sokaktan, hayata girişi sağlayan çift kanatlı tablalı ahşap kapı, restorasyon 

çalışmaları esnasında yeni yapılmıştır.  
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Katalog No: 15 

Yapının İsmi: Karatay Belediyesi (Eski Eser Restorasyon) 

Fotoğraf No: 118-123 

Çizim No: 65-69 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl ilk çeyreği 

Sahibi: Karatay Belediyesi 

Yapının Yeri: Karatay ilçesi, Sarıyakup Mahallesi, Mahmut Dede sokak, 17M-1 

pafta, 5204 ada, ve 16 parselde, bulunmaktadır 

Genel Tanım: 

 Evin, güneybatı  yönde küçük bir avlusu bulunmaktadır. Yapının güney ve 

batı yönü hayat duvarı ile sınırlandırılmıştır. Ana giriş sokağa doğu cepheye 

bakmaktadır. Kuzey cephe yan parsele yönelmiştir. Konut bodrum kat üzerine iki 

katlı inşa edilmiştir. Kırma çatılı üst örtü, alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Ana giriş 

doğu cephede doğrudan sokaktan verilmiştir. Ayrıca güney yöndeki hayata açılan bir 

kapı vardır. Hayatın batı yönünde bulunan bir kapı ile zemin kat sofasına 

ulaşılmaktadır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Evin beden duvarları bodrum kat seviyesine kadar moloz taş ile yığma 

tekniğinde inşa edilmiştir. Zemin kat ve birinci kat beden duvarları "hımış 

tekniğinde" ahşap iskeletin arasına kerpiç malzeme doldurularak inşa edilmiştir. İç 

oda duvarları ve çıkmada, bağdadi tekniği kullanılmıştır. Çeşitli dönemlerde 

gerçekleşen tamiratlar ve ilavelerde, yer yer tuğla ve betonarme malzeme ile 

karşılaşılmaktadır. 

Plan: 

 Bodrum kat yamuk planlı olup, zemin kata sofanın hemen kuzeyindeki bir 

kapı ile inilmektedir. Bodruma ikinci bir giriş de, sonradan mutfağa dönüştürülen 

mekanda bulunur. Bodrum katta bölme  duvarları olmadığı için tek mekan oldukça 

büyüktür. Tek penceresi, küçük ebatlı, içeri doğru şevli olarak güney doğu yönde 

bulunur. 

 Zemin katta iki adet ayrı giriş düzenlenmiştir. Doğu cephedeki, sofadan çift 

kanatlı bir kapı ile sokağa açılmaktadır. Batı yöndeki tek kanatlı bir kapı ile, yine 

sofadan hayata çıkılır. Zemin kat sofasının iki yanında birer adet odaya yer 
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verilmiştir. Doğu duvarında şekillenen merdiven evi sofayı dik bir açıyla 

kesmektedir. Güneydoğu yöndeki oda kareye yakın bir planda olup, doğu ve batı 

yönde tek penceresi vardır. Kuzeybatı yöndeki oda doğu batı doğrultusunda 

dikdörtgen planlıdır. İki adet penceresinden biri güneye hayata, diğeri sofanın içine 

yönelmiştir. Sofanın güneybatı köşesinde sonradan ilave edilen banyo 

bulunmaktadır. Banyoya giriş sofanın güney duvarına açılan bir kapıdan 

sağlanmıştır. Hayatın kuzeybatı köşesinde mutfak, bunun güneyinde tuvalet 

bulunmaktadır. 

 Birinci kata, Bursa kemerli bir merdiven girişiyle ulaşılır. Merdivenler yukarı 

asma kattaki odaya kadar devam eder. Oldukça küçük planlı oda muhtemelen sandık 

odası olarak düşünülmüş olmalıdır. Oda içerisindeki tek pencere oldukça küçüktür. 

 Birinci kat sofası doğu batı istikametinde yönelmiştir. Karşılıklı iki adet odası 

bulunmaktadır. Üst kat batı yönde "L" planlı olarak karşımıza çıkmaktadır ki bu plan 

tipi Konya da yaygın kullanım alanı bulmuştur. Sofanın doğu yönünde üç yönlü ve 

üç cepheli bir çıkma vardır. Çıkma pencereleri toplam dört adet olup, ikisi doğuya 

diğerleri kuzeye ve güneye yönlenmiştir. Çıkma zemini yükseltilerek, sedirli oturma 

alanı sağlayacak mekan oluşturulmuştur. Sofanın batı ucundaki çıkma iki cepheli ve 

iki yönlüdür. Batı yönde iki, güney yönde tek pencere ile aydınlatılmaktadır.  

Birinci  katın güneydoğu odası kareye yakın  dikdörtgen planlıdır. Odanın üç 

adet cephesi bulunmaktadır. Oda çıkması güney yönde tasarlanmış olup, oda komple 

güney cephe istikametinde çıkma yapmaktadır. Oda doğu duvarında iki adet şevli 

pencere ile güneyde çıkma duvarında iki,  batı duvarında ise bir şevli pencere ile 

aydınlatılmaktadır. Kapının hemen yanında batı duvardaki yüklük düzenlemesi diğer 

odalara nazaran daha özelliklidir. Düz alınlıklı silmelerle süslenmiş taç kısmına sahip 

çiçekliğin yanında yüklük mevcuttur. Yüklük içinden çatıya çıkış sağlanmaktadır. 

Birinci kat sofasının kuzeyindeki oda, şevli tek pencere ile aydınlatılmış olup, 

dikdörtgen planlı bir mekandır. Kuzey duvarda ortada yüklük ve her iki yanında 

dolabı bulunur. 

 Konya evlerinde genel olarak sık karşılaşılan iç sofalı plan tipinde 

düzenlenmiştir. 

Bodrum kat tabanı toprak olup, tavanı ahşap kirişlemelidir. Zemin kat sofası 

ve odaları zemini ahşap kaplamadır. Tavan ise sonradan kontrplak malzemeyle 
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kaplanmıştır. Tavan kaplamasının altında dikdörtgen kesitli özgün ahşap kirişleri 

görmek mümkündür. Kirişlerin üstünün düzgün bir şekilde ahşapla kaplandığı 

izlenir. Birinci kat zemini ve tavanı ahşap kaplamalıdır. 

 Evin üst katına çıkış, zemin kat sofasının sağındaki iki kollu ahşap 

merdivenle sağlanmaktadır. Yukarı doğru kıvrılarak çıkan merdiven basamakları iki 

renkli yağlı boyayla boyanmıştır. Silindirik formlu süslemeli zarif korkulukları 

silmeler ve boğumlarla süslenmiştir. Merdiven Bursa kemer formunda ahşap bir 

kemerle üst kat sofasına açılır. Kemer karnında yıldız şeklinde, kabartma olarak 

yapılmış süsleme dikkati çeker.  

 Zemin kat sofanın batı yönündeki odada bulunan yüklük ve dolap 

düzenlemesi dikkatimizi çeker. Yan yana iki ağzı açık ahşap dolap bulunur. Bu 

dolaplardan sağdaki  dilimli kemerlidir ve üç bölümlüdür. Yanındaki dolap ise üç 

dilimli kemerli süslemeye sahiptir. Bu dolap da üç bölümlüdür. Orta bölüm 

kapaklıdır ve bu kapak yuvarlak kemerli forma sahiptir ve kapak kanatlarının 

birleştiği yer burmalı sütunçe görünümünü alır.  Kapağın her iki yanında kabartma 

olarak yapılmış ve çivilerle süslenmiş selvi motifi yer alır. Bu iki dolabın solunda 

oldukça sade olarak yapılmış küçük bir yüklük bulunur. Banyo olarak kullanılan 

yüklüğün  içinde su gideri bulunmaktadır. 

 Birinci kat sofanın güneydeki oda da iki küçük dolap nişi yerleştirilmiştir. Bu 

dolaplar dilimli kemerli olarak süslenmiştir. Kapının hemen yanında batı duvardaki 

yüklük düzenlemesi diğer odalara nazaran daha özelliklidir. Düz alınlıklı silmelerle 

süslenmiş taç kısmına sahip çiçekliğin yanında yüklük mevcuttur. Yüklük içinden 

çatıya çıkış sağlanmıştır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Konutun dört cephesi de izlenebilmektedir. Doğu cephede ana giriş 

konumlanmıştır. Bu cephede giriş içeri çekilmiş olup, üç basamaklı merdiven ile 

sokağa açılmaktadır. Kapının üstündeki çıkma dikkati çekmektedir. Konsollarla 

taşınan çıkma düz alınlıklıdır ve çıkmanın üstü kırma çatılıdır. Cepheye hareketlilik 

katan başka unsur da pencerelerdir pencereler üçgen alınlıklıdır ve demir 

korkuluklarla süslenmiştir. Pencerelerin bütününe bakıldığı zaman asimetrik bir 

düzenleme hakimdir.  

 Güney cephe hayat kapısının dolayısıyla hayat duvarının bulunduğu ve 
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görüldüğü kısmı yansıtmaktadır. Plan tipini anlatırken belirttiğimiz "L" şemanın 

cephedeki tezahürü olarak; odalar ve sofanın kademeli kaydırılmasıyla oluşan 

hareketlik cepheye yansımaktadır. Güneydeki oda çıkması, cephede en fazla öne 

çıkan  bölümü ihtiva etmektedir. Alt kısımda avlu duvarıyla çevrelenmiş bu cephede 

saçaklar ve üçgen alınlıklı pencereler görülmektedir. Ayrıca sıva ile yapılmış sade 

süslemeler vardır. 

Batı cepheden evin ikinci girişi sağlanmaktadır. Sofanın güney ucundaki bu 

girişin önü sonradan yapılmış ahşap camekanla örtülmüştür. Sofanın bitiminde iki 

yönlü ve iki cepheli bir çıkma bulunmaktadır. Yine diğer cephelerde olduğu gibi 

saçaklar, pencereler en önemli cephe unsurudur. Birinci kat pencerelerindeki üçgen 

alınlık kullanımı dikkati çekmektedir. Zemin kat ve birinci kat pencerelerin 

konumlanışından asimetrik bir düzenleme uygulandığı görülmektedir. 

Kuzey cephe sağır bırakılmış olup, komşu parselindeki yapı ile bitişik 

tasarlanmıştır.  

Saçaklar:  

 Ahşap saçak yapıdan, yaklaşık 50-65 cm. arasında değişen ölçülerde, dışarı 

doğru taşırılmıştır. Ahşap kırma çatının mertekleri yapıdan taşırılmış olup, ahşap 

malzeme ile kaplandığı için dışarıdan izlenemez. Doğu cephede saçak çıkmanın 

şekline bağlı olarak üç cepheli ve  üç yönlüdür. Çıkmanın çatısı ayrı ele alındığı için 

saçakta bu özellikler ortaya çıkmıştır. Batı cephede "L" plan şeması saçak tasarımına 

da yansımıştır. Kademeli girinti ve çıkıntılar üst kısımda saçakta da ard arda "L" 

biçiminde girinti ve çıkıntının oluşmasına sebep olmuştur. Yağmur ve kar suyunu 

uzaklaştırmak için metal yağmur oluğu kullanılmıştır. 

Çıkmalar: 

 Evin üç adet çıkması vardır. Her üç çıkmada da yapım tekniği olarak bağdadi 

kullanılmıştır. Doğu yönde sofa çıkması tek yönlü ve üç cepheli tasarlanmıştır. Üst 

örtüsü ana çatıya saplanarak oluşturulmuştur. Toplam dört adet penceresi vardır. 

Doğuda ikili pencere dizisi yanlarda birer pencere ile sonlandırılmıştır. Pencerelerde 

demir parmaklık kullanımı izlenmektedir. Çıkma beden duvarlarından çıkan iki adet 

ahşap süslemeli konsol ile taşınmaktadır. İkincisi güney cephedeki oda çıkmasıdır. 

Tek yönlü çıkma oda boyunca komple dışarı çıkarılmıştır. Çıkmayı iki  ahşap kiriş 

ile elibelinde  taşımaktadır. Üçüncü çıkma birinci kat sofasının batı cephesinde 
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tasarlanmıştır. Çıkma tek yönlü ve iki cephelidir. Batı yönde iki, güney de tek 

penceresi vardır. Çıkma giriş ile sonradan yapılan banyonun üzerinde 

yükselmektedir. 

Pencereler: 

 Pencereler zemin katta  farklı boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Bunlar 

200X90 cm., 150X90 cm. ölçülerinde dikey dikdörtgen ve  90X40 cm. ölçülerinde 

yatay dikdörtgen tasarlanmışlardır. Birinci kat oda ve çıkma  pencereleri 200X90  

cm. ile 1/2 oranında tasarlanmışlardır. Pencere tipi olarak giyotin ile iki yana açılan 

iki kanatlı pencereler kullanılmıştır. Pencere duvar nişleri şevli ve düz tasarlanmıştır. 

 Zemin kat ve birinci katın kimi demir parmaklıklı pencereler daire kesitli 

olup, dövme demir parmaklıklar yarma tekniğinde üretilmiştir. Demir parmaklıklar 

yarma tekniğinde açılarak dikey yönde  yatay parçaların içerisinden geçmesi 

suretiyle ahşap kasalara saplanmıştır. Yalnız doğu cephesindeki çıkma 

pencerelerinde farklı olarak kafes şeklinde dışarı taşkın demir parmaklıklar 

kullanılmıştır. 

Kapılar: 

 Konutun hayat kapsı tek kanatlı olup, çakma tekniğinde üretilmiştir. Kapının 

üzerinde bir dizi kiremit üst örtüde saçak vazifesi görmektedir. Ana giriş kapısı çift 

kanatlıdır. Tablalı kapı üç bölüme ayrılmıştır. Her kanattaki üç ayrı dikdörtgen 

çerçeve kendi içerisinde silmelerle hareketlendirilmiştir. Kapı üzerinde tepe üstü 

penceresine yer verilmiştir. Batı cephedeki kapı ve camekanı özgün değildir.  

Süsleme: 

 Cephelerde asimetrik düzenlemeler hakimdir. Cephedeki hareketlilik doğu, 

batı ve güney cephelerde sağlanmıştır. Özellikle yapıda üç farklı çıkma kullanımı, 

"L" plan şemasının vermiş olduğu girinti ve çıkıntıların cephelerde oluşturduğu 

hareketler izlenmektedir. Süslemeler ahşap ağzı açık, dolap, yüklük ve çiçekliklerde 

yoğunlaşmıştır. Ağzı açıklardaki selvi, hayat ağacı motifi, sivri kemer açıklıkları, üç 

merkezli kemer açıklığı, uygulamaları izlenir. Çiçekliklerde ve dolaplarda silmeli 

profillerle oluşturulan hareketlilik yoğun bir uygulama alanı bulmuştur. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Konutun yapım tekniği ve malzemesi gelenekseldir. Plan, iç sofalı 1. tip 

gruba dahil olup, merdiven evi sofayı dik kesmektedir. Ancak planı Konya'nın 
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geleneksel iki göz bir mabeyin "L" planını taşımaktadır. Planda farklı olarak asma 

kat uygulamasına gidilmiştir.  

 Odalar geleneksel tarzda, yüklük, çiçeklik, gusülhaneli olup sedire oturma 

düzeniyle tasarlanmıştır. Her katta iki adet odanın ölçüleri 470x320 cm. ile 450x300 

cm. arasındadır. Oda yükseklikleri 290 cm. boyutlarındadır. Geleneksel hariciyesi 

yoktur. Bodrum katı bulunan evin geleneksel izbesine rastlanılmamıştır. Yıkanmak 

için gusülhane olduğu gibi zemin kat sofasının batı yönünde değişimle birlikte bir 

banyo ilavesi yapılmıştır. Merdiven iki kollu, ahşap malzemeden imal edilmiştir. 

Merdiven evi zemin ve birinci kattaki tek pencere ile merdiven basamaklarını 

aydınlatmaktadır. Geleneksel hayat oldukça küçüktür. Konutun mutfağı geleneksel 

dizayna uygun olarak, hayatta kuzeyde yer almaktadır. Tuvalet de geleneksel şekilde, 

konutun dışında mutfağın yanında yer alır. Hayatta tandır, çaraş ve ahır kısmı yoktur. 

Tavanları geleneksele uygun şekilde ahşap kirişlemeli olup, üst katlarda kirişlerin 

üzeri ahşap kaplamalıdır. Oda ve sofaların döşemeleri yine geleneksel yöntemle 

ahşap çakılarak yapılmıştır. İçte oda kapıları değişimle tablalı imal edilmiştir. 

  Konutun cephesi oldukça sadedir. Ancak değişimin etkisiyle girişin; 

doğrudan sokağa açılması ve geri çekilme uygulaması vardır. Hayat içerisindeki 

güney yöndeki giriş kısmı ahşap camekanlı bölümle ayrılmıştır. Köşe parselde yer 

alan konutun iki cephesi sokağa bakmaktadır. Mimarideki gelişmeyle birlikte; üst 

örtü kırma çatılı, Marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Saçaklar ahşap kaplamalı olup, 

çatı suyunun tahliyesinde metal yağmur olukları kullanılmıştır. Konutun üç çıkması 

da geleneksel tarzda bağdadi tekniği ile yapılmıştır. Ana giriş, dış sokak kapısı 

değişimle birlikte; iki kanatlı ve tablalı imal edilmiştir. Kapı üstü penceresi 

dikdörtgen formuyla cephedeki yerini almıştır. Pencereler değişimin bir özelliği 

genellikle ½ oranındadır. Demir parmaklıkları geleneksel tarzda yatay ve dikey 

çubuklardan oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

Katalog No: 16 

Yapının İsmi: Kazım-Nesibe Büyükşalvarcı Evi  

Fotoğraf No: 124-130 

Çizim No: 70-72 

Yapım Tarihi: 20. yüzyılın ilk çeyreği 

Sahibi: Kazım-Nesibe Büyükşalvarcı 

Yapının Yeri: Karatay İlçesi, Bağevliya Mahallesi, Bağevliya Sokağında No:27 ve 

tapuda 21462 ada, 34 parselde yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

 Konut ve müştemilatları büyük bir parselin batı cephesine yapılmıştır. Ev 

kuzeybatı köşede müştemilatlar ise güneybatı köşede bulunmaktadır. Konutun 

doğusunda avlusu ve dikdörtgen havuzu yer almaktadır. Bodrum katla birlikte üç 

katlı inşa edilmiştir. Kırma çatısına, doğu ve batı yöndeki çıkmaların üst örtüsü, üç 

omuz çatılar saplanmıştır. Çatı örtüsünde Marsilya tipi kiremit kullanılmıştır. Evin 

dört cephesi de açık olup izlenebilmektedir. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım tekniği olarak yığma tercih edilmiştir. Bodrum kat subasman kotu 

seviyesine kadar moloz taşlar ile yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Üst katların 

duvarlarında kerpiç malzeme yine yığma tekniğinde kullanılmıştır. Çıkmalarda ise 

bağdadi tekniğinde, ahşap çıta, kerpiç ve kıtıklı sıva ile yapılmıştır. 

Plan: 

 Hayat içerisinde müştemilat, mutfak, tuvalet, tandır ve havuza yer verilmiştir. 

Bodrum kata giriş, batı cephedeki zemin kata ulaşmak için yapılan platformun altına, 

batı duvarına açılan bir kapı ile sağlanmıştır.  

 Bodrum kat iki kısımdan oluşur. Doğu batı istikametinde uzanan bir duvar bu 

iki mekanı birbirinden ayırmakta olup, doğusunda bir adet kapı açılmıştır. Güneydeki 

küçük mekan ve kuzeydeki daha büyük hacim ikişer adet pencere ile aydınlatılır. 

Plan zemin ve birinci katta iç sofalı düşünülmüştür. Planda ortada sofa ve iki yanında 

birer adet oda yer almıştır. Merdiven sofa içerisinde ve sofaya paralel, kuzey tarafa 

yerleştirilmiştir. Zemin kata giriş doğu ve batıdaki girişlerden sağlanmıştır. Batı 

cephe girişi doğrudan sokak ile irtibatlıdır. Doğu cephe girişi ise hayat kısmında, 



 

118 

 

yerden 115 cm. yükseltilmiş bir platformdan sağlanmıştır. Birinci katta farklı olarak, 

doğu ve batı cepheye yerleştirilen sofa çıkmaları görülmektedir. 

 Bodrum katın döşeme dokusu, sonraki dönem ilavesi, şaplı betondan 

oluşmaktadır. Zemin kat ve birinci katların tabanlarına ahşap döşeme tahtası 

çakılmıştır. Bodrum katın tavanları ahşap kirişlemeli olup, bunun üstü ise hasır ile 

kaplıdır. Zemin ve birinci katların tavanlarında ise çıtalı ahşap kaplama 

görülmektedir. 

 Konutun tek kollu ahşap merdiveni, doğrudan on dört basamakla üst kata 

ulaşır. Birinci kattaki merdiven korkuluklarında demir parmaklık kullanılmıştır.  

 Odaların içinde çakma tekniğinde ve tablalı kapılar ile karşılaşılmaktadır. 

Zemin ve birinci kattaki toplam dört adet odada gusülhane yüklük, çiçeklik ve ağzı 

açık gibi ahşap aksama yer verilmiştir. Odaların giriş kapılarının tam karşısında 

ağzıaçığa açılması sonucu oda kapıları bir nişin içerisinde yer almıştır. Ağzı açığın 

yan tarafında ise, yüklük ve çiçeklik kısım bulunmaktadır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Her ne kadar ev kendi içerisine dönük gibi tasarlansa da hem ana sokak girişi, 

hem de hayattan girişi mevcuttur. 

 Ana giriş sokaktan, batı cephede yer alır. Çift kanatlı ahşap kapının üstünde, 

küçük bir niş içerisinde, penceresi vardır. Zemin katında çok küçük pencereler 

görülür. Birinci katta ikişerli grup halinde toplam altı adet pencere bulunmaktadır. 

Bu cephede iki adet kapı daha tasarlanmıştır. İkisi de hayata açılan kapılardan çift 

kanatlı büyük olanı araba kapısıdır. 

 Doğu cephe ise hayata yönelmiştir. Zemin kotunun farkından dolayı giriş bir 

platform üzerinden sağlanmıştır. Platforma beş basamaklı bir taş merdiven ile 

ulaşılır. Bodrum katın iki adet penceresi vardır. Ana girişte üçlü vurgu kapı ve iki 

yanındaki simetrik pencere ile yapılmıştır. Ayrıca çift kanatlı kapının üstünde 

penceresi vardır. Zemin katta iki adet oda penceresi izlenmektedir. Bu cephede 

birinci kat oda pencereleri yoktur. Ancak çıkmanın iki penceresi görülmektedir. 

Cephede zemin kat seviyesine kadar platformda, sıva üzerine derz kalemi yardımıyla 

kesme taş görüntüsü verilerek süslemeye gidilmiştir. Çıkmayı taşıyan iki adet ahşap 

direk platform üzerine yerleştirilmiştir. 
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 Güney cephede müştemilatlar ve hayat duvarı bulunmaktadır. Evin 

cephesinde zemin katta tek, üst katta iki adet oda penceresi izlenir. Ayrıca sofa 

çıkmalarının yan iki penceresi bu cepheye sirayet ederek görüntü vermiştir. Yine 

cephede sıva üzerine derz ile yapılan kesme taş görüntüsü izlemektedir. 

 Kuzey cephesinde ise hayat duvarı devam etmektedir. Zemin katta iki, birinci 

katta iki adet düzensiz oda penceresi vardır. Birinci katın çıkmalarının yan yüz 

pencerelerinin yansıması görülmektedir. Zemin kat seviyesine kadar derz ile taklit 

kesme taş görünümü sağlanmıştır.  

Saçaklar: 

 Yağmur oluklu ahşap saçak, kırma çatı ve çıkma çatılarının şekline bağlı 

olarak her dört yönde yapıyı dolamaktadır. Saçak yapıdan yaklaşık 65 cm. dışarı 

taşırılmıştır. Saçaklar alttan kaplama tahtası ile kapatılarak çatı mertekleri 

gizlenmiştir.  

Çıkmalar: 

 Evin iki adet çıkması bulunmaktadır. Çıkmanın her ikisi de sofada yer alır. 

Doğu cephede yer alan sofa çıkması kendi çatı sistemine sahiptir. Tek yönlü ve üç 

cepheli tasarlanmıştır. Ana hayat cephesinde iki, yanlarda birer adet pencere 

yerleştirilmiştir. Çıkma beden duvarlarından çıkan ahşap kiriş ve iki adet ahşap sütun 

ile taşınır. Ahşap sütunlar, taş kaidelere oturtulmuşlardır. 

 Batı cephedeki sofa çıkması da tek yönlü ve üç cepheli yapılmıştır. Ana 

cephede tek, iki yanında birer adet pencere bulunur. Çıkma iki adet ahşap elibelinde 

(payanda) ile taşınır. Payandalar üzerinde küçük ahşap çıtalar ile kaplama yapılarak, 

hareketli bir yüzey elde edilmiştir.  

Pencereler: 

 Bodrum kat pencereleri farklı ölçülerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar 50x90 

cm., 40x50 cm., 45x50 cm. ebatlarındadır. Zemin kat oda pencereleri 80x140 cm.  

boyutlarındadır. Birinci kat oda ve çıkma pencereleri ise 80x160 cm. ölçülerinde ½ 

oranında yapılmıştır. Çıkma pencereleri giyotin tipinde, oda pencereleri ise iki 

kanatlı üst üste ikili tasarlanmışlardır. Duvar içerisinde pencere boşlukları şevli ve 

düz dik açılı yapılmıştır. Pencereler düz alınlık tasarlanmıştır. 
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 Demir parmaklıklar yarma tekniğinde açılarak dikey ve yatay demir 

çubukların birbirini dik açı ile kesmesi sonucu, kare parçalara bölünmüş 

görünümüyle, pencereleri kapatmıştır.  

Kapılar: 

 Evin hayat kapısı iki adettir. Çift kanatlı, çakma kapı büyükçe yapılarak, 

araba geçişine imkan sağlamıştır. Diğer hayat kapısı ise tek kanatlı ve çakma 

tekniğinde yapılmıştır. Bodrum katın bir kapısı da çakma tekniğinde tek kanatlıdır. 

Zemin katın iki adet giriş kapısı tablalı ve çift kanatlı tasarlanmışlardır. Her ikisinde 

de dikdörtgen kapı üstü penceresi bulunmaktadır. 

Süsleme: 

 Cephelerde ana girişler doğu ve batıda pencereler arası bir uyum ve 

simetriden bahsedilebilir. Ancak yan cepheler bu kurala uymazlar. Sıva üzerine derz 

kalemi ile yapılan, kesme taş günümüzde tüm cephelere uygulanmıştır. Yapı genelde 

sade tasarlanmıştır. İçeride çiçeklik ve aynalıklarda profilli silmeler ile bir hareket 

sağlanmıştır. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Evin yapım malzemesinde geleneksel kerpiç ve moloz taş kullanılmıştır. 

Yığma tekniği, yine geleneksel yöntem şeklinde duvarlarda görülür. Avludaki sille 

taşı döşeme, müştemilattaki kerpiç yığma Konya’da sıkça rastlanan uygulamalardır. 

 Planı Tip 2'de yer alır. İç sofalı konut iki odalı olup, merdiven sofa içerisinde 

ve sofaya paralel uzun duvarın yanında yer almaktadır. Plan içerisinde birinci katta 

sofanın iki yanındaki simetrik odalar 300x540 cm. boyutlarındadır. Yükseklikler ise 

zemin katta 250 cm., birinci katta 270 cm. olarak ölçülmüştür.  

 Odalar geleneksel tarzda yüklük, gömme dolabı, gusülhane ve ağzı açıklı 

yapılmıştır. Ahşap aksamda sade bir işçilik söz konusudur. Evin geleneksel hariciye 

bölümü bulunmaz. Bodrum kat aynı zamanda izbe görevi de üstlenebilecek 

durumdadır. Yıkanmak ihtiyacı için geleneksel gusülhaneler oda içlerindeki yerlerini 

almışlardır. Merdiven oldukça sade olup, doğrudan duvar yüzeyi içerisinden kolsuz 

ve korkuluksuz yapılmıştır. Geleneksel hayatı oldukça geniştir. Sille taşı döşeli bir 

avlusu vardır. Geleneksele uygun olarak, dikdörtgen planlı bir havuz ile ayrıca 

müştemilata yer verilmiştir. Mutfak ve tandır hayatın güney duvarına 

yerleştirilmiştir. Ahır olarak kullanılan kısım günümüzde araba garajına 
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dönüştürülmüştür. Yine geleneksel tasarıma uygun, tuvalet dışarıda ayrı bir hacim 

halinde eve bitişik tasarlanmıştır. Sonraki dönem ilavesi değişimlerde; lavabo ve 

tuvalet eklenmesi suretiyle ana binaya bir kapı açılmış ve bir koridor vasıtasıyla 

zemin kattaki sofaya ulaşım yapılmıştır. Konut içerisinde gelişmeye bağlı olarak 

şebeke suyu bağlıdır. Evin tavanlarında geleneksel ahşap kirişleme ve çıtalı (pasalı) 

ahşap kaplama görülmektedir. Döşemeler ise genelde geleneksel ahşap döşeme 

tahtası çakılıdır. Oda kapılarında geleneksel çakma tekniği ve değişimle ortaya çıkan 

tablalı, iki tipe de uygulanmıştır.  

 Cephe oldukça sade düzenlenmiştir. Zemin kat seviyesine kadar yapılan, sıva 

üstüne derz atılarak, elde edilen kesme taş görünümleri değişimin bir süsleme 

öğesidir. Sokak cephesinde doğrudan eve girilen tek hayata girilen bir adet ve ahıra 

(garaj) geçit veren bir kapı bulunmaktadır. Sokak düzgün planlı olup, çıkmaz sokağı 

yoktur. Gelişmeye bağlı, üst örtü kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. 

Metal yağmur oluklu saçak da gelişimin bir ürünüdür. Saçağa alttan, kaplama tahtası 

çakılmıştır. Ayrıca alın tahtası da cephelerden görülmektedir. İki sofa çıkması da 

geleneksel tarzda inşa edilmiştir. Hayata giriş kapıları ahşap çakma, zemin katın iki 

adet giriş kapısı ahşap tablalı imal edilmiştir. Pencereler değişimin göstergesi ½ 

oranında, çıkmalarda giyotin, odalarda iki kanatlı yapılmışlardır. Demir 

parmaklıkları geleneksek yöntemle, yatay ve dikey demir çubukları yarma tekniğinde 

aralardan geçerek 90º birbirlerini kesmesinden müteşekkildir. 
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Katalog No: 17 

Yapının İsmi: Köprübaşı Karakolu 

Fotoğraf No: 131-137 

Çizim No: 73-76 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl başları 

Sahibi: Karatay Belediyesi (Zabıta Karakolu) 

Tescil Tarihi:  

Yapının Yeri: Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, Köprübaşı Caddesi, No:85 kapı 

numaralı ve tapuda 18 MI pafta, 24079 ada, 11 parselde yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

 Ev 20. yüzyılın başlarına tarihlendirilir. Kadostro haritalarında 1928 yılında 

konut olarak kullanıldığı görülmektedir. (Harita 4) Sonradan karakol binası olarak 

kullanılmış olup, yapı günümüzde Karatay Belediyesince satın alınmış ve 

restorasyonu tamamlanmıştır. Zabıta Karakolu olarak hizmet vermektedir. Yapının 

zemin katına sonradan iki dükkân açılmıştır. Restorasyon sonrasında bu iki dükkan 

kaldırılmıştır. Evin arkasında orta ölçekte bir hayatı vardır. Restorasyon çalışmaları 

sırasında hayatın içerisi, günümüz koşullarına göre yapılmıştır. Konut bodrum katla 

birlikte üç katlıdır. Beşik çatı, Alaturka kiremitle kaplanmış ve çatı arası depo 

şeklinde planlanmıştır. Konutun dört cephesi de görülmektedir. Ana giriş güney 

cepheden sağlanmıştır. Evin iki girişi vardır. Biri ana giriş; doğrudan sokağa 

açılırken, diğeri ise hayata bakar. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım sistemi, bodrum kattan zemin kata kadar taş malzemeden yığma 

tekniğinde yapılmıştır. Birinci katta kerpiç, ahşap hatıllarla beraber hımış tekniğinde 

kullanılmıştır. İçteki duvarlarda ve çıkmada bağdadi tekniği uygulanmıştır. 

Plan: 

 Bodrum kata, kuzey cepheden açılan kapı ile içerideki ahşap merdivenle 

ulaşılmaktadır. Bodrum katta uzun dikdörtgen planlı iki büyük mekan vardır. Depo 

olarak planlanan kuzeyindeki kapı ile bodrum kata girilir. Depoya içte açılan diğer 

kapı kiler odasına geçiş imkanı sağlar. Bodrum katta beş pencere tasarlanmıştır. 

Ancak bunlar bugün zemin kotunun altında kaldığı için kullanılmamaktadır.(Aygör, 

2005: 41). 
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 Hayata ana cephenin doğusuna açılan çift kanatlı demir kapı ile girilir. 

Hayatın kuzeyindeki üç sıra oda müştemilat kısımlarını oluşturur. Batı hayat 

duvarında tuvalet, doğu hayat duvarında da kümes planlanmıştır. Zemin kattan 

yapıya iki farklı girişle ulaşılır. Sofaya açılan bu girişler karşılıklı simetriktir. Ana 

giriş sokağa, kuzey cephe girişi hayata açılır. İç sofanın etrafında üç oda vardır. Batı 

yöndeki büyük ahşap merdiven birinci kata ve bodruma geçit verir. 

 Birinci kat, zemin kat planını tekrarlar. Büyük iç sofanın etrafında üç oda ve 

batı yönde merdiven evine yer verilmiştir. Sofanın her iki ucunda çıkma 

planlanmıştır. Kuzeybatı yöne merdiven sahanlığından girilen, sonradan eklendiği 

düşünülen, bir banyo ve tuvalet yerleştirilmiştir. .(Aygör, 2005: 42). 

 Evde plan tipi olarak zemin katta ve birinci katta iç sofa kullanılmıştır. Odalar 

ve diğer hacimler  iç sofanın etrafında sıralanmıştır. Sofayı merdiven evi dik bir açı 

ile kesmektedir. 

 Bodrum katın zemin döşemesi sıkıştırılmış toprak şeklinde bırakılmıştır. 

Zemin ve birinci kat döşemesinde ahşap kullanılmıştır. Bodrum kat tavanı ahşap 

kirişlemelidir. Zemin ve birinci katlarda tavanlar çıtalı ahşap kaplama ile 

kapatılmıştır.  

 İki kollu ahşap merdivenin korkulukları demir parmaklıklıdır. Üst kat 

merdiven sahanlığında, ahşap malzemeden korkulukları süslemeli, çıkma tarzında 

testilik bulunur. Bunun hemen yanında süslemeli mermer bir çeşme ve kurnası 

vardır. 

 İç oda kapıları, dolap kapakları, tablalı imal  edilmiştir. Kapı kilitlerinde 

kulplar bulunmaktadır.  

 Zemin ve birinci kattaki büyük odalar geleneksel şemaya uygun 

düzenlenmiştir. Kapı açılınca ağzıaçıkla karşılaşılır. Hemen yanında çiçeklik, yüklük 

ve gusülhaneye yer verilmiştir.  

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Güney cephe kompozisyonuna simetrik uygulamalar hakimdir. Zemin kat 

pencereleri girişin her iki yanında simetrik olarak ikişerden toplam dört adet olduğu 

eski fotoğraflarında görülmekteyken bugün iki dükkan bulunmaktadır. Bu 

dükkanlarda restorasyon sonrası kaldırılıp, eski haline döndürülmüştür. Birinci katta 

sofa çıkmasının her iki yanında simetrik olarak ikişerli toplam dört pencere vardır. 
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Çıkmada da üç pencere kullanılmıştır. Ana giriş dikey simetri ekseninin tam 

ortasından geçer. Ahşap malzemeden yatay kat ayrımı birinci kat tavan seviyesi ile 

döşeme seviyesinde uygulanmıştır. Kapının her iki yanında yer alan simetrik 

pencereler adeta üçlü giriş vurgusu oluşturmuştur. .(Aygör, 2005: 42). 

 Kuzey cephe bütünlüğünde asimetrik durum söz konusudur. Kuzey cephe 

zemin katında girişin iki yanına pencere açılarak üçlü giriş vurgulanır. Girişin sadece 

doğu duvarına iki oda penceresi açılmıştır.  Ahşap iki direkle taşınan, sofada üçlü 

pencere izlenir ve sofanın doğusuna iki, batısına bir pencere yerleştirilmiştir. Doğu 

ve batı cepheleri düz bir satıh halinde ilerler. .(Aygör, 2005: 42). 

Saçaklar: 

 Ahşap mertek uzatmalı  saçak yapıdan 60 cm. dışarı taşırılmıştır. Ahşap 

mertekler görülmektedir. Yapının kuzey ve güney cephesinde farklı bir tasarım 

olarak, iki adet beşik çatı kullanımına bağlı şekilde gelişen dört  üçgen alınlıklı saçak 

formu vardır. Üçgen alınlıkların ikisi yapının çatısında, diğerleri çıkmada izlenir. 

Ana giriş çıkma saçağında ahşap oyma püsküller adeta dantela gibi işlenmiştir. 

(Aygör, 2005: 43). 

Çıkmalar: 

Güney cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir sofa çıkmasıdır. 

Çıkma iki demir çubukla taşınır. Çıkmaya üç cepheden de pencere açılmıştır. Güney 

cephede üç doğu ve batı cephede birer pencere vardır. Çıkma pencereleri düz bir 

şekilde doğrudan duvara açılmıştır Çıkma, bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Çıkmada 

beşik çatı kullanımdan dolayı üçgen alınlık oluşmuştur. Üçgen alınlığın ortasında iki 

küçük dikdörtgen pencere vardır. .(Aygör, 2005: 43). 

Kuzey cephede yer alan çıkma balkon tarzında sofanın devamında yer alır. 

Balkon iki ahşap direkle taşınır.  

Pencereler: 

 Bodrum kat pencereleri zemin kotunun altında kaldığı için dışarıdan izleme 

olanağı yoktur.  

Zemin kat ve birinci kat pencereleri aynı ölçüde yapılmışlardır. 90x180 cm. 

ile1/2 oranındadırlar. Pencerelerin kasaları ahşaptır. Ahşap malzemeden üçgen 

alınlık kullanımına gidilmiştir. Sadece güney cephe sofa çıkmasının orta 

penceresinde yuvarlak kemer kullanılmıştır. Yine güney cephe giriş kapısının iki 
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yanında dar, uzun ince, simetrik iki pencere bulunur. Pencere açılışı üstte ve altta 

açılan ikişer kanadı simetrik olan pencere tipidir. .(Aygör, 2005: 43). 

Zemin kat demir parmaklıkları eski fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla 90x180 

cm. ölçüsüyle pencere boşluğunun tamamını doldurur. Pencere parmaklıkları 

dikeyde üç  yatayda beş çubuğun 90 derecede birbirlerini kesmesiyle oluşmuştur. Bu 

çubukların kesişmesiyle yirmi dört adet kare boş hacimler meydana gelmiştir. 

(Aygör, 2005:44). 

Ana girişin iki yanındaki uzun ince pencere demir parmaklıkları da düşey 

doğrultuda tek yatay eksende beş çubuğun dik açı ile birbirlerini kesmesiyle 

meydana gelmiştir. 

Kapılar: 

Yapının iki kapısı vardır. Bunlardan en özenli ve itinalı işçiliği ile ana giriş 

kapısı dikkati çeker. Kapı yuvarlak kemerli bir niş içerisinde yer alır. Ahşap 

malzemeyle yapılan kapının üstünde yuvarlak kemerli ve pencereli bir kapı üstü 

penceresi vardır. Kapı çift kanatlı yapılmış ve kanatları simetrik olarak 

tasarlanmıştır. Kanatların ikisi de aynı özellikleri sergiler. Kanatlardan biri yatay ve 

dikey ahşap çıtalarla kare ve dikdörtgen küçük panolara ayrılmıştır. Bu panolar içeri 

doğru niş yaparlar ve bir kademeli silme ile dışarı taşırılırlar. Yuvarlak kemerli kapı 

üstü penceresi “V” biçimli üç alana ayrılır. Ortada kalan bölüm küçük bir ahşap çıta 

ile kapatılır. Köşelerdeki alanlar dörder adet volütlü “S” demir parçalarla 

doldurulmuştur. .(Aygör, 2005: 44). 

Süsleme: 

Ana girişi vurgulamak için kapı yuvarlak kemerli bir niş içerisinde 

tasarlanmış, kapının iki yanına dar uzun pencereler yerleştirilmiş ve dikey simetri 

ekseninden merdiven kullanımına gidilmiştir. Ana girişin hemen üstünde çıkmanın 

tasarlanması iç sofayı vurgulamıştır. Sofa çıkması saçağında dantela tarzı süsmeye 

gidilmesi cepheye ayrı bir estetik katar. Ana girişte çıkmayı taşıyan demir aksamdaki 

"S" formlu süslemelerde izlenmektedir. İçte gömme dolap ve çiçekliklerdeki 

süslemeler görülmektedir. Özellikle sofa tavanlarında göbekler ve köşeliklerdeki 

bitkisel süslemeler dikkat çekicidir. 
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Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi ve tekniği gelenekseldir. Ancak zemin kattaki yığma taş 

malzeme kullanımı değişimin yeni bir uygulamasıdır.  

 Plan iç sofalı olup, merdiven sofaya dik bir eyvan şeklinde bağlanmaktadır. 

Merdiven evi, kuzeybatıda köşede konumlanmıştır. Böylece Tip 3 plan grubunda yer 

alır. Zemin katta büyük odalar 571x310cm., -565x323 cm., ebatlarında, küçük oda 

323x228 cm. ölçüsündedir. Birinci kat büyük odalar 315x605cm. ve 315x615cm. 

ölçülmüştür. Yükseklik zemin katta 290 cm., birinci katta 330 cm. boyutlarındadır. 

Üst kat ölçüsü gelenekselden 40 cm. daha yüksek planlanmıştır. 

 Odalarda geleneksel Konya evi düzenlemesi vardır. Sedirli oturma düzeni, 

yüklük, çiçeklik, ağzıaçık gibi donatılar görülmektedir. Evin geleneksel hayatı orta 

büyüklükte bulunmaktadır. Hayatında, müştemilat bölümü vardır. Tuvalet, hem 

hayatta hem de sonradan ilave birinci katta banyonun yanında yer alır. Tandır çaraş 

ve ahır günümüzde yoktur. Geleneksel hariciye görülmez. Mutfak muhtemelen 

müştemilattaydı. Bodrum katta izbeye yer verilmiştir. Yıkanmak için odalarda 

geleneksel gusülhane mevcuttur. Ancak birinci kat planına değişime istinaden, 

sonradan banyo eklenmiştir. Merdiven içte iki adettir. Biri dışarıdan girişi olan 

bodrum kata inişi sağlayan iki kollu ahşap merdiven, diğeri zemin ile birinci katın 

irtibatını sağlayan iki kollu ahşap merdivendir. Gelişmeyle birlikte evin içine suyun 

alındığı mermer çeşmeden anlaşılmaktadır. Tavanlar geleneksel yöntemle; bodrumda 

ahşap kirişli, zemin ve birinci katta ahşap çıtalıdır. Döşemelerde yine geleneksel 

şekilde; ahşap kaplamalı olup, bodrumda toprak zemin olarak bırakılmıştır. Oda 

kapıları değişimin parçası tablalı imal edilmiştir.  

 Cephe ve ana girişte bir takım değişimler görülmektedir. İçeri çekilen giriş, 

iki yanındaki penceresi ve yuvarlak kemerli tepe penceresi ve çift kanatlı kapısının 

işçiliği ile dikkati üzerine toplar. Pencerelerin yatay ve dikey eksenlerde kendi 

içerisindeki uyumu gözlemlenmektedir. Kuzey cephede tam simetri yoktur. Ancak 

üçlü giriş vurgusu yapılmıştır. Sokak cephesinde  hem doğrudan konuta hem de 

hayata açılan kapılara yer verilmiştir. Gelişmeyle birlikte, üst örtü beşik çatılı ve 

alaturka kiremit kaplanmış, saçaklar konutun dışına uzatılmış olup, metal yağmur 

olukları kullanılmıştır. İki adet geleneksel çıkması vardır. Biri ana girişte sofa 

çıkması, diğeri kuzeyde balkon çıkmasıdır. Dış iki giriş kapısı da değişimle, çift 
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kanatlı ve tablalı imal edilmiştir. Güneydeki ana giriş kapısı işçiliği ile dikkat 

çekicidir. Değişimin pencerelerdeki uygulaması; ½ oranında olup, ahşap üçgen 

alınlıkları cephede dikkati çeker. Demir parmaklığı günümüzde yoktur. Demir 

parmaklıklar sade geleneksel geçme tekniğinde ve değişimin motifi “S” formlu 

şekillenmiştir. 
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Katalog No: 18 

Yapının İsmi: Mahmut Dede Evi 

Fotoğraf No: 138-142 

Çizim No: 77-80 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonları. 

Sahibi: Karatay Belediyesi 

Yapının Yeri: Konya İli, Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, Mahmut 

Dede Sokak ve kapı numarası 20 olup, tapuda 17M1 pafta, 26000 Ada, 12 parselde 

yer almaktadır.  

Genel Tanım: 

 Konut, müştemilatı ve küçük bir avlusu ile geleneksel Konya evinin ana 

unsurlarını barındırmaktadır. Ancak bazı değişiklikler ve ilaveler görülmektedir. İç 

sofalı evin avlusunda müştemilat, ahır ve tuvalet bulunmaktadır. Ana girişi hayata 

yönelmiştir. Bodrum kat üzerine iki katlı inşa edilmiştir. Kırma çatısı alaturka 

kiremit ile kaplıdır. Cepheleri üç yönde açık olup kuzey cephe komşu parseldeki 

yapılaşmadan dolayı kısmen sağır kalmıştır.  

Malzeme ve Teknik: 

 Ana mekan ve müştemilat taşıyıcı dış duvarlarının su basman seviyesine kadar 

moloz taşla örülmüştür. Bu temel üzerinde ahşap iskeletin araları kerpiçle doldurulmuş 

ve duvarlar ahşap hatıllarla birbirine bağlanmıştır. Çıkmalarda bağdadi tekniği 

kullanılmıştır. 

Plan: 

 Konut iç sofalı tasarlanmıştır. Ancak plan bazında zemin ve birinci katlarda 

bir takım değişiklikler ve ilaveler izlenmektedir. 

 Bodrum kat 750X600 cm. ölçülerinde kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen 

bir mekanı ihtiva eder. Bu plan kuzey güney yönüne dik  dört adet ahşap direk ile 

ikiye ayrılmıştır. Bodrum kata iki ayrı merdiven ile inilmektedir. Güney ve doğu 

yönde tek pencere ile içerisi aydınlatılmaktadır. 

 Vaziyet planında evin yanı sıra, hayat, müştemilat, ahır ve tuvalet 

görülmektedir. Ahır ahşap direkler ile taşınan, tavanı ahşap kirişlemeli mekanlar 

olarak düzenlenmiştir. Konutun üç adet girişi bulunmaktadır. İkisi hayattan, diğeri 

sokak cephesinden açılmıştır. Sokak cephesindeki tek kanatlı kapı ile girilen bölüm 
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sonradan ilave edilmiştir. Buradaki kapı ile uzun ince bir koridora girilmektedir. 

Koridorun kuzeyinde ilave mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimler sonradan inşa 

edilmiştir. Koridorun sonundaki kapı ile güneydoğu yöndeki odaya geçilmektedir. 

Bu odanın ayrıca hayata  açılan ayrı bir kapısı bulunmaktadır. Odanın sofa ile 

bağlantısı kesilmiştir. Sanki konutta ikinci ayrı bir mekan elde etme isteği bu şekilde 

planda bir değişikliği zorunlu hale getirmiştir. Üçüncü giriş güney  cephede çift 

kanatlı bir kapı ile hayattan sağlanmaktadır. Kapı ile doğrudan sofaya girilmektedir. 

Sofanın güney batısında oda ile sofayı dik kesen merdiven evi tasarlanmıştır. 

 Birinci kat planında ise bir bütünlük sağlandığı görülmektedir. Sofa tüm 

odalara geçiş imkanı sağlamaktadır. Kuzey güney doğrultulu sofanın ortasına 

yerleştirilen çift kanatlı bir kapı ile, oda elde edilmiştir. Sofa bünyesindeyken 

sonradan odaya dönüştürülen bu mekanın güney ucunda çıkma bulunmaktadır. Doğu 

yönde sofaya dik planlanmış yan yana iki oda vardır. Güneydoğu köşedeki oda da 

çıkma düzenlenmiştir. Sofanın güneybatısında tek oda tasarlanmıştır. Böylece iç 

sofa, kendi bünyesinde sonradan odaya dönüştürülen mekanda dahil olmak üzere 

dört adet odaya açılmaktadır. 

 Bodrum kat zemini toprak, tavanı kamış altı ahşap kirişleme ile inşa 

edilmiştir. Zemin kat ahşap döşeme tahtası ile kaplanmış olup, tavanı hasır altı ahşap 

kirişlemelidir. Birinci kat zemini ahşap döşeme tahtası çakılarak yapılmıştır. Tavanı 

ise ahşap kirişlemelidir. 

 Ahşap merdiven sofayı dik açı ile kesmektedir. İki kollu merdivenin, ahşap 

torna işçiliğine sahip korkuluk, babaları mevcuttur. 

 Odaların kapıları genelde ahşap malzemeden tablalı olarak üretilmiştir. 

Çakma kapı nadir olarak görülür. 

 Odaların içinde yüklük, çiçeklik, ağzıaçık ve ahşap gömme dolapların zemin 

ve birinci katlarda sıkça kullanıldıkları gözlemlenir. Özellikle çiçekliklerde 

süslemenin yoğunlaştığı izlenmektedir. Gülbezek motifi sekiz kollu eşkenar üçgen 

(baklava dilimi) kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Dikey ve yatay bordür silmelerinde 

eğri kesim ve düz küçük diş açmaları ile süslemeye gidilmiştir. Ayrıca profilli 

silmeler ile sağlanan dikey hareketlilik çiçeklik, ağzı açık, dolap cephelerinde 

oldukça yoğun olarak tercih edilmiştir. 
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Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Güney cephede, esas ana giriş düzenlemesi hayata yönelmiştir. Güney cephe 

yapının planlamasına bağlı olarak, batı yönde tek oda ve sofa ile beraber 170 cm. 

dışarı taşırılmıştır. Buna bağlı olarak cephede bir kademe ile hareketlilik 

sağlanmıştır. Cephede iki adet giriş vardır. Sofaya açılan ana giriş çift kanatlı kapı, 

tepe üstü penceresi ve iki yanındaki pencereler ile üçlü giriş vurgusu yapmaktadır.  

Hemen doğusundaki tek kanatlı kapı sonraki dönem ilavesidir. Zemin katta sofa ve 

odalarda ikişer adet pencere vardır. Birinci katta altı adet pencereden ikisi sofaya 

diğerleri odalara aittir. Cephenin bütününde asimetrik bir düzenleme hakimdir. 

 Doğu cephe aynı zamanda sokağa yönelmiş kısmı oluşturur. Bu cephede de 

asimetrik bir düzenleme bulunur. İki adet görülen kapılardan biri hayata diğeri 

konuta açılmaktadır. Hayat kapısının üzerinde beşik çatılı bir saçak koruma 

sağlamaktadır. Zemin kattaki iki pencere sonradan açıldıkları belli olmaktadır. 

Birinci kattaki altı adet pencerenin üçü oda çıkmasının, ikisi oda penceresi, biri 

güney cephe sofa çıkmasının yan yüzey penceresidir. 

 Batı cephe müştemilatla birlikte izlenmektedir. Bu cepheye hayat girişi ile 

ahır yansımaktadır. Birinci katta iki, zemin katta tek pencere görülmektedir. Birinci 

kat pencereleri simetriktir. 

 Kuzey cephe, hem komşu parseldeki yapı, hem de geleneksele uygun olarak 

komşuya bakan cephede pencere veya çıkma yerleştirilmemesi anlayışına uygun 

şekilde davranılarak, sağır bırakılmıştır. Bu cepheden sadece, doğu cephedeki oda 

çıkmasının yan yüz penceresi izlenmektedir. 

Saçaklar:  

 Ahşap saçak yapıdan yaklaşık 50 cm. dışarı doğru taşırılmıştır. Ahşap kırma 

çatının mertekleri yapıdan taşırılmış olup, izlenebilmektedir. Doğu cephede saçak 

beşik çatının formuna bağlı olarak  üçgen şeklindedir. Saçaklarda yağmur oluğu 

kullanımına gidilmiştir. 

Çıkmalar: 

 Evin iki adet çıkması vardır. Sofa çıkması tek yönlü ve iki cepheli 

tasarlanmıştır. Yapım tekniği olarak bağdadi kullanılmıştır. Üst örtüsü ana çatının 

içerisinde çözülmüştür. Toplam üç adet penceresi vardır. Güneyde ikili pencere 

dizisinin doğusunda çıkma yan penceresi tek başına sonlandırılmıştır. Çıkma altında 
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Bursa kemeri izlenmektedir. Taşıma işlevini bir ahşap direk ile alt katın beden 

duvarlarına saplanan ahşap kirişler sağlamaktadır.  

 Diğeri oda çıkmasıdır tek yönlü ve üç cephelidir. Üst örtüsü bağımsızdır. 

Beşik çatı biçiminde ana çatıya saplanmıştır. Beş adet penceresinden üçü ana yöne 

diğer ikisi yan yüzlere bakmaktadırlar. Oda çıkması beden duvarlarından çıkan ahşap 

kirişler ve ahşap konsollar ile desteklenmektedir. 

Pencereler: 

 Pencere tipi olarak giyotin, üstte ve altta açılan iki kanatlı üretilen tasarımlar 

tercih edilmiştir. Duvarlar içerisinde pencereler çıkmalarda düz odalarda şevli 

tasarlanmıştır. Pencereler zemin katta  farklı boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Doğu 

cephe zemin kat pencereleri 200X145 cm., 90X60 cm., ölçülerinde olup kendi 

aralarında orantısızdır. Doğu cephe birinci kat pencereleri 180X90 cm. ölçüsünde, 

1/2 oranında düzenlenmişlerdir. Batı cephede üç adet pencere vardır. İkisi birinci 

katta, diğeri ise zemin katta yer almaktadır. Üçünün ölçüsü de 180X90 cm. olup, 1/2 

oranında tasarlanmışlardır. Güney cephe zemin katta üç farklı pencere tipi vardır. 

Biri  güneybatı köşe odanın penceresidir ki bu 180X90 cm. ölçüsü, 1/2 oranı ile 

genel pencere düzen şemasına uymaktadır. Diğeri ana giriş kapısının iki yanında yer 

alan 170X55 cm. ölçülerindeki pencerelerdir. Güneydoğu köşe odasının penceresi ise 

farklı olarak 155X95 cm. ebatlarında üretilmiştir. Özellikle birinci kat 1/2 oranındaki 

pencerelerde üçgen alınlık kullanımı dikkati çeker.  

 Genellikle zemin ve birinci katın demir parmaklıklı pencereler daire kesitli 

olup, dövme demir parmaklıklar yarma tekniğinde üretilmiştir. Demir parmaklıklar 

açılarak dikey yönde  yatay parçaların içerisinden geçmesi suretiyle ahşap kasalara 

saplanmıştır. Yeni açılan zemin kat pencereleri doğu ve güney cephede daha kaba 

dizayn edilmiştir. Motiflerin tek parçasındaki "S" parçaları  birbirine ulanması ile 

kompozisyonu tamamlamışlardır. 

 Ahşap kafes uygulamasına birinci kat oda pencerelerinde rastlanmaktadır.  

Kapılar: 

 Konutun hayat kapısı çift kanatlı olup, demir malzemeden yapılmıştır. 

Muhtemeldir ki bu kapı sonradan buraya ilave edilmiştir. Kapının üzerinde beşik çatı 

şeklindeki üst örtü saçak vazifesi görmektedir. Ana giriş kapısı yine çift kanatlıdır. 

Ancak tablalı üretilmiştir. Kapının üzerinde tepe pencereleri yer almaktadır. Diğer 
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bir kapı ana giriş kapısın hemen doğusunda tek kanatlı ve tablalı imal edilmiştir. 

Doğu cepheye sonradan açılan kapı ise tek kanatlı  ve çakma tekniğinde yapılmıştır.  

Süsleme: 

 Cephelerde asimetrik düzenlemeler hakimdir. Bu düzensizliğin ana kaynağını 

zemin kat cephe düzenlemeleri oluşturmaktadır. Zemin katlara sonradan açılan 

pencereler yapının ahengini olumsuz yönde etkilemiştir. Dikey aks üzerinde aynı tür 

pencereler sadece batı cephesinde tek bir yerde birleşmektedir. Ancak birinci kat 

pencereleri aynı ölçüleri ve yan yana ikili dizilimleri ile yatay bir düzenleme 

içerisinde bölümlenmiştir. Süslemenin çiçeklik, dolap, ağzıaçık, yüklüklerde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Yapı dışta ve içte genelde sade tasarlanmıştır.  

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım tekniği kerpiç ve moloz taş yığma olup çıkmada bağdadi 

kullanılmıştır. Yapım malzemeleriyle birlikte geleneksel yöntemler uygulanmıştır. 

 Plan iç sofalı olup, 3. tipte yer alır. Merdiven evi köşede ayrı bir hacim 

şeklinde sofaya dik olacak şekilde bağlanmıştır. Zemin kat sofasının doğu duvarı 

kapatılmış olup, böylece dışarıdan merdivenle ulaşılan iki adet bağımsız oda elde 

edilmiştir. Birinci katta içi sofa çıkmaya bakan yönde ortadan ikiye bölünerek bir oda 

kazanılmıştır. Oda genişlikleri 570x305 cm., 715x325 cm., 550x295 cm. arasında 

değişmektedir. Yükseklik ise üst katta 320 cm., alt katta 305 cm. olarak ölçülmüştür. 

 Evin odaları ve sofası geleneksel tarzda uygundur. Çiçeklik, yüklük oda 

içerisinde dolaşan ahşap pervazı, gusülhane, ağzıaçık, gömme dolaplar mevcuttur. 

Konutun günümüzde geleneksel hariciyesi yoktur. Bodrum katta geleneksel izbeye 

yer verilmiştir. İki kollu ahşap merdiven birinci kattaki tek pencere ile aydınlatılır. 

Geleneksel hayat çok küçülmüştür. Mutfak konutun dışında, geleneksel olarak 

hayatta bulunmaktadır. Tuvalet özgün şekilde dışarıda hayat kapısının yanındayken 

değişimle sonradan evin içerisine bir tuvalet ilave edilmiştir. Tandıra 

rastlanılmamıştır. Ahır kısmı müştemilatta yer alır. Su konutun içerisine girmiştir. 

Tavanlar ve döşeme geleneksel ahşap malzemeden yapılmıştır. Oda kapılarında 

geleneksel çakma ve değişimin parçası tablalı iki teknik uygulanmıştır.  

 Sade düzenlenmiş bir cephe düzeni vardır. Ana girişte, üçlü vurgu, kapı ve iki 

yanındaki pencere ile dikkati çeker. Üçlü girişi Bursa kemerli, bir çerçeve içinde yer 

almaktadır. Sokak cephesinde bir çıkma hayat kapısı ve ahır kapısı bulunmaktadır. 
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Böylece hem direk avluya açılan hem de evin zemin katına sokaktan giriş verilmiştir. 

Gelişimle beraber, kırma çatı ve Marsilya kiremit kullanımı ortaya çıkmıştır. Çatı 

kullanımına bağlı olarak; saçaklar dışarı taşırılmış alttan mertekleri açık bırakılmış 

olup,  metal yağmur olukları çatı suyunu yapıdan uzaklaştırmaktadır. Konutta 

geleneksel oda ve sofa çıkması kullanılmıştır. Pencereler değişimle ½ oranında 

tasarlanmıştır. Pencerelerde değişimin bir özelliği üçgen alınlık kullanımı vardır. 

Demir parmaklıklar geleneksel sade yarma tekniğinde demir çubuklar ve değişimin 

motifleri "S" formlu parçalar ile şekillenmiştir. Dış sokak kapısı değişimle tablalı 

tekniğinde yapılmıştır. 
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Katalog No: 19 

Yapının İsmi: Meram Belediyesi Evi 

Fotoğraf No: 143-148 

Çizim No: 81-84 

Yapım Tarihi: 20. yüzyılın ilk çeyreği 

Sahibi: Meram Belediyesi 

Yapının Yeri: Konya ili, Meram İlçesi, Şükran mahallesi, Gül sokağında ve tapuda 

285 ada ,28 nolu parselde yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

 Ev zemin katla birlikte iki katlı inşa edilmiştir. Kuzey yönde müştemilatı, avlu 

ve mutfağı bulunmaktadır. Yapının üst örtüsünde beşik çatıya yer verilmiştir. Ana 

konutun çatısında alaturka kiremit, kuzey de ilave müştemilatın üst örtüsünde Marsilya 

kiremit kullanılmıştır. Yapıya giriş güney yönden ve batı yöndeki girişlerden 

sağlamaktadır. Ayrıca müştemilatın bulunduğu hayata giriş, batı cephedeki sokaktan da 

verilmiştir. Yapının Doğu cephesi yanındaki yapılaşmadan dolayı sağır kalmıştır. 

Benzer özellikteki evlerle karşılaştırmaya gidildiği zaman 20. yüzyılın ilk çeyreğine 

tarihlendirilebilir.  

Malzeme ve Teknik: 

Zemin katın ana beden duvarlarında taş ve tuğla birlikte kullanılarak yığma 

tekniğinde uygulama yapılmıştır. Birinci kat ana beden duvarlarında hımış 

tekniğinde ahşap çatmaların arası kerpiç malzeme kullanılarak doldurulmuştur. 

Birinci katın iç duvarlarında ve çıkmalarda Bağdadi tekniğinde kıtıklı sıva ve ahşap 

çıtalar kullanılmıştır. Sonradan eklenen mutfak, tuvalet ve lavaboda tuğla kullanımı 

görülmektedir. Betonarme malzeme avlu ve müştemilat kısımlarında vardır. Zemin 

katta güney cephe pencerelerini kapatmak için briket malzemelere yer verilmiştir.  

Plan: 

 İki katlı konutun ana girişi güney yönden verilmiş olup, merdiven ana girişin 

tam karşısında konumlandırılmıştır. İki kollu merdiven ile birinci kata ulaşılmaktadır. 

Her iki kattaki sofa doğu batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir mekândır. 

Zemin kat ve birinci kat plan tipi birbirine benzer şekilde tasarlanmıştır. 

Zemin katta iki ayrı giriş bulunur. Güneydeki ana giriş çift kanatlı ahşap kapı ile 

düzenlenmiştir. Batıdaki yan giriş tek kanatlı bir kapı ile bir koridor vasıtası ile 
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sofaya bağlanmıştır. İç sofanın iki yanında yer alan odalar ikişerli dikey simetri 

aksında kuzey güney yönlü biçimlenmiştir. Sofada odaların dizilişi doğu batı 

doğrultusunda kendi içerisinde simetriktir. Kuzeyde iki, güneyde iki olmak üzere 

toplam dört adet oda bulunmaktadır. Güney yönde bulunan iki oda; kuzey güney 

doğrultusunda dikey dikdörtgen, kuzey yöndeki odalara nazaran daha uzun, karşılıklı 

iki odalara geçiş sofa aksından sağlanmıştır. Kuzey yönde bulunan karşılıklı iki 

odadan merdivenin doğusundaki odanın girişi, merdivene çıkış hizasından 

verilmiştir. Merdivenin batısındaki odaya giriş batı cephesine açılan girişteki yan 

koridordan sağlanmıştır. 

Kuzey yönde yer alan mutfak ve avluya giriş ahşap merdivenin kuzey doğu 

köşe duvarına açılan bir kapı ile sağlanmıştır. Yine mutfağa açılan güney batı köşe 

duvarına oradan da bir kapı ile avluya ulaşılır. 

Zemin katın kuzey cephesinde avlunun güneybatı duvarına bir kapı ve 

pencere açılmıştır. Ancak bu küçük mekân merdivenin batısındaki odanın, kuzey 

duvarı ile sonlanmaktadır. Zemin katın hayatında sonradan eklenen tuğla ve moloz 

taş malzemeden yapılmış bir adet ocak bulunmaktadır. 

 Birinci kat planı da aynı zemin kattaki gibi iç sofalıdır. Karşılıklı simetrik 

olarak sıralanan dört adet odaya giriş sofadan sağlanmıştır. Güney yöndeki iki oda, 

güney cephede odaların genişliğince karşılıklı olarak çıkma yapmaktadır. Bu 

çıkmalara bağlı olarak sofa içerinde kalmış ve ortaya çıkan boşluk balkon tasarımıyla 

doldurulmuştur. Merdivenin batısında bulunan oda da çıkma batı cephesinden 

düzenlenmiştir. Birinci katın kuzey yönünde yer alan mutfak, banyo, tuvalet ve hol 

kısmına merdivenkovasının kuzey batı duvarına açılan bir kapı ile ulaşılmaktadır. 

 Konutun zemin ve birinci katlarında, odaların ve sofaların; zemin ve tavan 

döşemeleri ahşap kaplamalıdır. Ahşap kaplamalar çakılarak monte edilmiştir.  

 Zemin katta, ana girişin tam karşısında, ahşap malzemeden yapılmış 

merdivene yer verilmiştir. İki kollu merdivenden, on beş basamakla birinci kata 

ulaşılır.  

 İç kapılar ahşap malzemeden imal edilmişlerdir. Genelde zemin katta çakma, 

üst katta tablalı kapılara yer verilmiştir.  

  Konutta yüklük, çiçeklik, ağzıaçık ve ahşap dolaplar oldukça sade 

düzenlenmiştir. Bu ahşap elemanların oldukça tahrip oldukları görülmektedir.  
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 İç duvarlar da özellikle birinci katta bağdadi tekniği görülmektedir. İç 

duvarlar toprak sıvalı olup, üzerleri boyanmıştır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Güney cephe konutun ana giriş bölümünü oluşturmaktadır. Zemin katta demir 

kapının arkasındaki, çift kanatlı ahşap kapı ile direk sokaktan sofaya ulaşılmaktadır. 

Güney cephe zemin katında dört adet pencere bulunur. Kapının iki yanındaki 

pencereler dikey dikdörtgen 1/2 oranında tasarlanmıştır. Oda pencereleri kareye 

yakın ölçülerde daha geniş tutulmuştur. Her iki pencere düzenlemesi de cephe 

içerisinde ve kendi aralarında simetrik olup, daha sonraki dönemde briketle 

kapatılmıştır. Birinci katta sofanın iki yanında yer alan oda pencereleri ikişerli 

simetri düzenlemesi içerisinde toplam dört adettir. Bu pencereler dikey dikdörtgen 

1/2 oranında düzenlenmiştir. Birinci kat cephesi komple çıkma yapmaktadır. İki oda 

çıkmasının ortasında balkon çıkması bulunur. Balkon yaklaşık 300X300 cm. 

ölçülerinde kare bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Balkonun alınlığında Bursa 

kemeri uygulaması ahşap çıtalarla yapılmıştır. Balkonun doğu ve batı yönündeki, 

içeri bakan karşılıklı iki adet pencere  oda çıkmalarının yan cephelerindeki forma 

bağlı olarak oluşmuştur. Balkonun kapısı günümüze ulaşmamıştır. Ancak kapı 

boşluğunun iki yanında, kapı yüksekliğinde, kendi içinde taksimatlandırılmış, 

simetrik iki adet pencereye yer verilmiştir. Çatıda yukarıda mahyaların kesiştiği tepe 

noktasının hemen altında simetrik iki adet kuş penceresi bulunmaktadır. 

 Batı cepheden konuta giriş doğrudan sokağa açılan tek kanatlı, üstü tepe 

pencereli bir kapı ile sağlanmıştır. Batı cepheden müştemilatın bulunduğu hayata 

ulaşılan avlu kapısı sonradan kapatılmıştır. Kapı boşluğunun yarısına kadar briket 

örülmüş olup üstüne de küçük bir pencere açılmıştır. Zemin katta iki adet pencere 

bulunur. Dikey dikdörtgen formdaki pencereler kapının kuzeyinde yer almaktadır. 

Giriş kapısının üstünde tek yönlü üç cepheli oda çıkması bulunmaktadır. Birinci katta 

çıkmanın üç adet penceresi bulunur. Ana pencere batı yönde konumlanmıştır. Güney 

cephe, oda çıkmasının yan tek penceresi de batı cepheden görülmektedir. Çıkmanın 

üst örtüsü kendi içinde bağımsız olup ana çatı düzenine saplanarak oluşturulmuştur. 

Buna bağlı olarak çıkmanın üstünde kendiliğinden üçgen alınlık formu meydana 

gelmiştir. Batı cephesinin sıvaları dökülmüştür. Bu yüzden zemin katın birinci kat 
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seviyesine kadar moloz taş işçiliği, birinci katın da kerpiç malzeme işçiliği 

izlenebilmektedir. 

 Kuzey cephesinde sonradan ilave edilen müştemilat kısmının mekanları ana 

cepheyi kapatmaktadır. Avlu etrafında bulunan mutfak, banyo, tuvalet, ocak kuzey  

cephenin algılanmasını engellemektedir. Bu cepheden izlenebilen elemanlar, birinci 

kat batı cephe oda çıkmasının yan tek penceresi, çatı katında sonradan açılan bir kapı 

boşluğu ve iki adet kuş penceresidir. 

 Doğu cephesi, yanı başındaki konutla bitişik olmasına bağlı olarak sağır 

kalmıştır. Zemin katta güneydoğu köşede yer alan odada bir adet pencere mevcuttur. 

Ancak pencere sonradan briketle kapatılmıştır. Birinci katta iki adet pencere yer 

almaktadır. Güneydoğu yönde yer alan oda çıkmasının yan penceresi ile, kuzeydoğu 

odasına açılan tek pencere izlenmektedir. 

Saçaklar:  

 Ahşap saçak yapıdan yaklaşık 40 cm. dışarı doğru taşırılmıştır. Ahşap beşik 

çatının mertekleri yapıdan taşırılmış olup, dışarıda bırakıldığı için görülebilmektedir. 

Güney cephede saçak beşik çatının şeklinden dolayı üçgen bir formda izlenir. Kuzey 

cephe güney ile simetriktir. Batı cephede ise saçak, çıkmanın üzerinde üçgen 

alınlıklı, bunun devamında ise düz devam etmektedir. Doğu cephede düz devam eden 

saçak izlenmektedir. 

Çıkmalar: 

Konutta üç adet çıkmaya yer verilmiştir. Güney cephede yer alan iki adet oda 

çıkması tek yönlü ve üç cephelidir. Bu iki adet oda çıkmasının arasındaki boşlukta 

sofa yer almaktadır. Sofanın güney yönünde balkon yapılmıştır. Balkonun yola 

bakan cephesinde ahşap malzemeden bursa kemeriyle bir süsleme düzenlenmiştir. 

Batı cephedeki girişin üzerinde yer alan üçüncü çıkma tek yönlü üç cepheli 

tasarlanmıştır. Ancak bu çıkmanın üst örtüsü ana çatıdan bağımsız olarak beşik çatı 

biçiminde ana çatıya saplanmıştır. 

Pencereler: 

 Yapıda pencereler iki kanatlı ve giyotin tipinde tasarlanmışlardır. Ahşap 

doğramalı pencereler faklılık göstermektedir. Zemin katta güney cephedeki 

mekânların pencereleri diğer pencerelere nazaran daha büyük tutulmuştur. Daha 

sonra briketle kapatılan bu pencerelerin ölçüsü 135X160 cm. ebatlarındadır. Üst 
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katlardaki pencereler dikey dikdörtgen 180X90 ölçülerinde 1/2 oranında yapılmıştır. 

Çıkmaların yan yüzlere bakan pencereleri 180X60 cm. ölçüsünde 1/3 oranına 

sahiptir. Kuzey cephedeki müştemilatlarda ve etrafındaki diğer mekânların 

pencerelerinde yapının geçirdiği değişimlerin de etkisiyle orantısız daha gelişi güzel 

uygulamalar görülmektedir. Pencereler duvar içerisine düz ve şevli 

yerleştirilmişlerdir. Ahşap kasalı pencerelerin alınlığı bulunmaz. 

Yapıda iki tip demir parmaklık vardır. Dikey demir çubukların birbirini dik 

açı ile kesmesinden oluşan tip ile "C" kıvrımlarının yatay simetri de birbirlerini takip 

etmelerinden müteşekkil demir parmaklıklar izlenir. Ancak her pencerede 

bulunmayan demir parmaklıklar zaman içinde ortadan kalkmış görünüyor. Zemin 

katta demir çubuklardan yapılanlar, birinci katta "C" kıvrımlı olanlara yer verilmiştir. 

Kapılar: 

 Konutun sokağa açılan birden fazla kapısı mevcuttur. Hayata açılan giriş, 

güney cephede ana giriş ve batı cephede direk konuta açılan giriş olmak üzere üç 

adettir. Hayatın kapısı günümüze ulaşmamıştır. Güney cephe ana giriş kapısı ise 

demir bir kapı ile kapatıldıktan sonra ikinci bir ahşap çift kanatlı tablalı bir kapı 

yerleştirilmiştir. Kapı üstünde tepe pencerelerine yer verilmiştir. Batı cephedeki giriş 

kapısı tek kanatlı ahşap, tablalı biçiminde yapılmıştır. Burada yine koridoru 

aydınlatmak için tepe pencerelerine yer verilmiştir. 

Süsleme: 

Güney cephe ana tasarımda dikkat çekici biçimde vurgulanmıştır. Özellikle 

birinci katta oda çıkmaları ve balkon düzenlemesi ile sokağa yönelme de dışa 

dönüklük hissedilmektedir. Güneydeki ana giriş ve batı cephe kapısı, sokak ile 

doğrudan bağlantılıdır. 

Süslemede "Bursa kemeri" formu iki yerde karşımıza çıkar. İçte zemin katın 

batı cephe girişinde koridorun sonunda, sofa ile birleştiği açıklıkta, simetrik karşılıklı 

iki adet "S" formu Bursa kemerini oluşturmaktadır. "S" motifinin birbirine bakan 

karşı yüzlerinde küçük ve ince ahşap çıtalar ile süslemeye gidilmiştir. Diğer Bursa 

kemeri balkonda izlenir. Buradaki kemer formu "C" biçiminde karşılıklı iki ahşap 

eleman ile şekillenmiştir. İki adet "C" formu tek parça ahşap plaka malzeme ile 

kapatılmıştır. Birinci kat sofa ve odalarında yerden yaklaşık 80 cm. yükseklikte, 

pencerelerin alt bitiş noktalarında, 10 cm. kalınlıkta ahşap çıtalar duvarları 
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dolanmaktadır. Çiçekliklerde profilli silmeler ile hareketlilik sağlanmıştır. 

Çıkmaların ahşap payandalarının dış dar yüzeylerinde yine küçük ve ince çıtalar 

kaplama malzemesi olarak görülür. İç kapı kasalarında ahşap üzerine profilli 

silmelerle oluşan hareketlilik de dikkati çekmektedir. Balkon tavanında ahşap 

malzemeden "şemse" benzeri çok kollu yıldız motifi izlenmektedir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Evin yapım tekniği ve malzemesinde geleneksel kerpiç ve değişimin mimari 

unsuru hımış tekniğinde taş ve tuğla dolgulu duvar ile karşılaşılır. Sonradan eklenen 

kısımlarda tuğla ve betonarme malzeme kullanılmıştır.  

 Ev iç sofalı düzenlenmiştir. Sofaya her iki katta da dört oda açılmaktadır. 

Sofanın karşısında simetrik ikili odalar yerleştirilmiştir. Merdiven, sofanın içerisinde 

girişin karşı duvarında bulunur. Plan özellikleri ile 2.tip içerisinde yer alır. 

  Zemin katta sofanın güney batısındaki oda 440x280 cm., güney doğusundaki 

oda 510x270 cm., kuzeybatı oda 290x250cm., kuzeydoğu oda 260x235 cm. ölçülere 

sahiptir. Birinci katta sofanın güneydoğu ve güneybatı köşelerdeki odaları hemen 

hemen aynı 520x300 cm. ebatlarındadır. Zemin kat oda yükseklikleri 290 cm., birinci 

kat oda yükseklikleri 305cm. ölçülmüştür. Birinci katta iki odada geleneksel yüklük, 

gusülhane ve gömme dolap planlanmış olup, onlar da oldukça sade tutulmuşlardır. 

Evde geleneksel hariciye yoktur. İzbe olarak özel tasarlanmış bir alan bulunmaz. 

Kuzeye sonradan ilave edilen kısımda değişimle birlikte banyo tasarlanmıştır. Ancak 

evin birinci katında geleneksel gusülhane bulunmaktadır. Merdiven girişin dikey 

simetri aksında, sofanın kuzey duvarında inşa edilmiştir. Ahşap malzemeden, iki 

kollu yapılmıştır. Torna işçiliği korkuluk ve babalarda izlenmektedir. Geleneksel 

hayatı oldukça küçüktür. Kuzeydeki küçük hayata sonradan ilave edilen müştemilatta 

mutfak ve tuvalette planlanmıştır. Geleneksel tandır çaraş ve ahır görülmez. Şebeke 

suyu bağlı konutta kuyu ve tulumbaya rastlanılmamıştır. Tavanlar geleneksel çıtalı 

ahşap kaplamalıdır. Döşemelerde geleneksel yöntemle ahşap çakılarak kapatılmıştır. 

Ancak sonraki dönem ilavesi müştemilat ile zemin katta kuzey doğu ve kuzey batı 

odaların zemini betonarmedir. İç oda kapılarında, geleneksel çakma ve değişen 

tablalı, iki tipte görülür. 

  Güneydeki ana giriş cephesinde balkon tasarımı ve birinci kattaki komple 

oda çıkmaları değişimi ve dikkati çeken unsurlardır. Ayrıca ana giriş kapısının iki 
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yanındaki pencereler ile yapılan üçlü girişte izlenir. Birinci kat ve zemin kat 

pencereleri de kendi aralarında simetrik düzenlenmiştir. Batı cephedeki geleneksel 

oda çıkması da bu bölüme bir hareket kazandırmıştır. Konutun ana yapıya doğrudan 

sokaktan ulaşılan iki kapısı vardır. Ayrıca kuzeydeki avluya girilen bir kapı daha 

düzenlenmiştir. Mimarideki gelişmelere bağlı olarak, üst örtüsü beşik çatılı olup, 

batıdaki oda çıkmasının beşik çatısı ana çatıya saplanmıştır. Çatıdaki gelişmeyle 

birlikte su oluklu saçak ahşap kaplama tahtası ile kapatılmıştır. Sofanın balkon 

çıkması ise sokağa yönelişi ve mimarisi ile değişimi ve Avrupa mimarisi etkilerini 

taşır. Ana giriş dış kapısı çift kanatlıdır. Ancak günümüze özgün hali ulaşmamıştır. 

Batı yöndeki giriş kapısı tek kanatlı ve tablalı üretilmiştir. Avluya geçilen kısmın 

kapısı da yok olmuştur. Pencereler genelde ½ oranları ile değişimi göstermektedirler. 

Pencereler düz ahşap kasalıdır. Yapının iki tip demir parmaklık örneği vardır. Bunlar 

demir çubuklardan geleneksel yapılanlar ve değişimle “C” kıvrımlı tasarlananlardır. 
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Katalog No: 20 

Yapının İsmi: Mimarlar Odası ( Dr. Nevzat Özkal Evi ) 

Fotoğraf No: 149-158 

Çizim No: 85,86 

Yapım Tarihi: 1912 

Sahibi: Mimarlar Odası 

Yeri: Meram  İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:15, 344 Ada, 29 

Parsel üzerinde yer alır. 

Genel Tanım: 

 Bina 1912 yılında yaptırılmıştır. (Odabaşı, 1998:54) Günümüzde Mimarlar 

Odası olarak kullanılan yapı yine aynı kurum tarafından restore edilmiştir. 

Restorasyon sırasında yapının cephe düzeni ile bozulmamıştır. Ancak planda 

oynamalar ve ilaveler görülmektedir.  Yapı bodrum katla birlikte üç katlıdır. Kırma 

çatı, Marsilya kiremitle kaplanmış olup çatı arası depo olarak kullanılmaktadır. Evin 

iki girişi vardır. İlki doğrudan sokağa açılan kapalı taşlıklı ana giriştir. Diğeri sokak 

cephesinde batı yöndeki arka hayata geçit veren açıklıktır.  Doğu ve batı cepheleri 

yapılaşmaya bağlı olarak sağır kalmıştır. Güney yönde hayat bulunur. Kuzey 

cephede ana giriş bulunmaktadır. 

Malzeme ve Teknik: 

Yapım tekniğinde yığma ve hımış kullanılmıştır. Bodrum katta yığma 

tekniğinde moloz taş ile duvar işçiliği görülmektedir Zemin katta ve birinci kattaki 

duvarlarda hımış tekniğinde ahşap payandaların arası kerpiçle veya moloz taş ile 

doldurulmuştur. İç bölme duvarlarında yer yer  bağdadi tekniği de kullanılmıştır. 

Zemin kata güney yönde eklenen salonda ve buradan üst kata geçit sağlayan 

merdivende beton kullanılmıştır. 

Plan: 

 Zemin katta iki giriş vardır. Sokakla doğrudan ilişkili ana giriş ile bunun 

batısında yer alan arka hayata açılan giriştir. Kuzey cephedeki ana girişle önce kapalı 

taşlığa ardından iç sofaya girilir. İç sofa etrafında dört oda bulunmaktadır. Batıdaki 

iki odanın arasında birinci kata çıkılan merdiven bulunmaktadır. Hayatta mutfak 

kısmı kaldırılarak camlı profilden sera oluşturulmuştur. Ayrıca güney yönde 

betonarme bir salon eklenmiştir. Arka giriş kapısıyla bir ara mekana geçilir ve 
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buradaki kapıyla da rüzgarlık birinci kata geçişi sağlayan merdivene açılır. Güney 

yöndeki hayat restorasyonla yeşil alanlı havuzlu bir dinlenme, bekleme salonu halini 

almıştır(Aygör, 2005: 86). 

 Birinci kat planı da zemin katla aynıdır. İç sofanın etrafında karşılıklı üç oda 

ile tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Batı yönde yine merdiven izlenmektedir. Kuzey 

yönde iç sofa çıkmasının balkonu bulunur.  

 Bodrum katı tavanı ahşap kirişlemedir. Zemin kat döşemelerinde, taşlık ve 

sofada restorasyon sırasında yeni malzemeden renkli seramik ile kaplanmıştır. 

Mutfak kısmında ise yer yer sille taşı görülmektedir. Odalar ve ıslak hacimler 

seramik döşelidir. Birinci kat odaları ve sofanın zemini ahşap kaplamalıdır. Ancak 

ıslak hacimlerin döşemelerinde seramik kullanılmıştır. Zemin kat ve birinci kat 

odaları ve sofasının tavanları ahşap çıtalı kaplamalıdır. Birinci katta ara bölmelerde, 

seminer odasında çelik tavan uygulamaları sonraki dönem ilaveleridir. Zemin katta, 

taşlıktan iç sofaya geçilirken yerleştirilen, çift kanatlı kapı ve iki yanındaki pencere 

uygulaması üçlü giriş vurgusunu yapmaktadır. Sofa ile bekleme salonu arasında 

Bursa kemerli bir açıklık bulunmaktadır. Özgün merdiven zemin katta, iki oda 

arasında, iki kollu, sofaya dik bir konumda yerleştirilmiştir. Ahşap bir pano ile 

girilen taş basamaklar ile birinci kata ulaşılmaktadır. Merdivenin korkuluklarında 

demir malzeme kullanılmıştır. Diğer merdiven bekleme salonunda olup, sonraki 

dönem ilavesidir. Ahşap ve çelik malzemeden yapılan merdiven yakın dönem 

modern mimariyi yansıtmaktadır. Odalar günümüz ofis kullanımına uygun olacak 

şekilde düzenlendikleri için özgün tefriş anlaşılmaz. İç oda kapıları tablalı imal 

edilmiştir. Kilit düzenekleri madeni kulp şeklinde yapılmıştır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Ana giriş cephesindeki mimari uygulamalarda simetrik kullanım dikkati 

çekmektedir. Bodrum kat pencereleri simetrik üçerliden toplam altı adettir. Zemin 

kat ve birinci kat pencereleri simetrik olarak ikişerliden toplam dört adet yapılmıştır. 

Kapıda simetrik şekilde dizayn edilmiş olup iki yanında, uzunlamasına dikdörtgen 

küçük, simetrik pencerelere yer verilmiştir. Birinci kat balkonunda üç adet açıklığa 

bağlı olarak kapının iki yanında simetrik pencereler izlenir. (Aygör, 2005: 87). 

 Evin cephelerinde  şaşırtmalı ve düz köşe taşlarına yer verilmiştir. Silmeler. 

Doğudaki ve batıdaki köşe taşları yapının beden duvarından taşırılmış. Doğudaki 



 

143 

 

taşlar dikey eksende kare parçaların belirli aralıklarla sıralanmasıyla oluşmuştur. 

Batıdaki köşe taşları dikdörtgen ve kare parçaların birbirini dikey eksende takip 

etmesiyle oluşmuştur. Birinci kat seviyesinde profilli silmelerle oluşmuş yatay kat 

ayrımına yer verilmiştir.  

  Ahşap balkonun süslemeleri ve saçağın yuvarlak kemer formu dikkat çekici 

ilginç süsleme örnekleri sergiler. 

Saçaklar: 

 Yağmur oluklu, ahşap saçak yapıdan 50cm. dışarı taşırılmıştır. Saçak balkon 

bölümünde yuvarlak bir kemer biçiminde karşımıza çıkar. Buna bağlı olarak 

balkonun iki yanından saçak dışarı doğru dikdörtgen bir çıkma yapar. Mertek 

uzatmalı saçağın mertekleri ahşap çıtalarla kaplandığı için görülmez. Yapıdan dışarı 

doğru çıkma yapan yuvarlak kemerli saçağın üzeri alüminyum sacla kaplanmıştır. 

Yuvarlak kemerli saçağın taşınmasında balkonun direklerinde çıkan ahşap 

payandalar yardımcı olmuştur. Bu payandalar simetrik şekilde  ikişerliden toplam 

dört adet bulunmaktadır. (Aygör, 2005: 88). 

Çıkmalar:  

 Ana girişin üstünde, birinci katta iç sofa çıkmasının, balkon tasarımı 

bulunmaktadır. Balkon “L” biçimli, demir malzemeden yapılmış, dört profile oturur. 

Balkonun en altında, yanındaki yatay kat ayrımlarıyla uyumlu şekilde, profilli 

silmeler bulunur. Balkon korkuluğu yatayda iki kısma ayrılmıştır. Alttaki bölümde 

boyuna dikdörtgen parçaların içinde bir tam daire ile simetrik dört üçgen parçanın 

yerleştirilmesiyle dört kollu malta haçını hatırlatan süsleme izlenir. Bunun üstünde 

ise yatay dikdörtgen küçük parçalar daire ve yarım dairelerde süslenmiş aralarına 

matkapla delikler açılmıştır. Balkonun ahşap direkleri arasında üçlü açıklık 

verilmiştir. Bu üç açıklığın içinde ahşap “S” kıvrımları ve üzerindeki dalgalı 

yuvarlaklar simetrik bir tasarımla süslenmiştir. Aynı süsleme tasarımı balkonun yan 

yüzünde karşılıklı olarak da işlenmiştir. Balkonun alınlığında, yani yuvarlak kemerin 

içinde, ahşap çıtaların paralel yerleştirilmesiyle süsleme kompozisyonu 

tamamlanmıştır. (Aygör, 2005: 88). 

Pencereler: 

 Bodrum kat pencereleri, kaldırımın yükselmesi sonucu zemin kotunun altında 

kalmıştır. Ancak yarısı izlenebilmektedir. Buradan anlaşılabildiği kadar, pencerenin 



 

144 

 

iki dikdörtgen sövesinin üzerinde dikdörtgen lento bulunur; ancak pencere boşluğu 

basık kemerlidir. Bu pencerelerde, kilit taşı ve kare parçalardan oluşan parçaların 

dışarı taşırılmasıyla süsleme yapılmıştır. Ayrıca demir parmaklıklarla korunmuştur. 

 Zemin ve birinci kat pencereleri 220X100 cm. ölçülerinde ½ oranındadır. Taş 

söveli ve lentosu basık kemerli pencereler cepheden dışarı taşırılmıştır. Kilit taşı ve 

sövelerde bulunan kare panolar cepheden taşırılarak vurgulanmıştır. Pencereler, üstte 

ve altta açılan ikişer kanadı olan pencere tipindedir. Pencerelerin duvar içine 

yerleştirilmesinde şevli ve düz nişler açılmıştır. (Aygör, 2005: 89).  

 Zemin kat pencere demir parmaklıkları 130X100cm. ölçüsündedir. Demir 

parmaklık kompozisyonunu üç bölüm meydana getirir. Üstte alınlık ile simetrik 

olarak tasarlanmış iki dikdörtgen çerçeveden oluşur.  

 Alınlık bölümü dikdörtgen çerçeveden bağımsızdır. Tasarımında volütlü 

kıvrımların simetrik olarak yerleştirilmesiyle lotus çiçeği benzeri bir şema 

oluşturulmuştur. Kompozisyonun tepesinde eşkenar bir dörtgene yer verilmiştir. Ana 

bölüm iki adet simetrik çerçevenin içinin bölünüp süslenmesiyle biçimlenmiştir. 

Dikdörtgen çerçevenin içerisi “C” ve “U” parçaların sıralanmasıyla tamamlanmıştır. 

(Aygör, 2005:89). 

 Kapılar: 

 Ana giriş kapısı 30cm. derinliğinde bir niş içerisinde bulunur. Kapı, 

dikdörtgen biçimli küçük taşlarla,  söveler ve basık kemerli lento yardımıyla çerçeve 

içine alınmıştır. Basık kemerde kilit taşı kullanılmıştır. Çift kanatlı kapının üstünde 

basık kemerli kapı üstü penceresi vardır. Kapının kanatları özgündür ve ahşaptan 

yapılmıştır. Kapının kanatları simetriktir. Bir kanadın tasarımı üç bölümden oluşur. 

Altta dikdörtgen çerçeve bunun üstünde daha küçük dikdörtgen çerçeve ile  en üstte 

uzunlamasına dikdörtgen içi parmaklıklı bölümle kompozisyon tamamlanır. Basık 

kemerli kapı üstü penceresi ile kapı kanatları içindeki uzun dikdörtgen bölüm demir 

parmaklıklarla korunmuştur. Parmaklıklar da “S” ve “C” kıvrımları kullanılmıştır. 

Ana girişin batısında yer alan ve arka giriş olarak tanımladığımız bölümün kapısı 

sonradan eklenmiştir. (Aygör, 2005: 89). 

Süsleme: 

 Yapının cephe tasarımındaki esas düzenlemeyi ana giriş cephesindeki  

tasarım oluşturmaktadır. Buna göre zemin kattaki ana giriş, yapının cephe 
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düzenlemesine göre dikey simetri ekseninde yer almaktadır. Özellikle yapı simetrik 

olarak düşünüldüğünde, simetri aksı girişin ortasından geçmekte ve bu da girişin bir 

mimari eleman olarak önemini belirtmektedir. Batıdaki yan giriş, ana giriş kadar 

dikkat çekici değildir. O kadar sade tutulmuştur ki sonradan eklendiği görülmektedir.  

Yapının ana girişindeki  yoğun süslemeli düzenleme; ana giriş balkon çıkma 

tasarımında, dikey ve yatay eksenler doğrultusunda belirli aralıklarla simetrik 

biçimde yerleştirilen pencerelerinde, giriş kapısında izlenir. Özellikle yuvarlak 

kemerli saçak ile balkon çıkmasındaki ahşap işçiliği süslemesi ve giriş kapısının üçlü 

vurgusu tasarımda ana karakteri oluşturmuş ilginç örneklerdir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi geleneksel moloz taş, kerpiç ve bağlayıcı malzeme olarak 

ahşap hatıl kullanılmıştır. Teknik olarak da yerel yöntemlerle yığma ve hımış 

kullanılmıştır.  

 Plan iç sofalı olup, merdiven kovası batı cephede iki mekanın ortasında 

sofaya dik yerleştirilmiştir. Plan 3.tip grupta yer almaktadır. Odalar gelişmeyle farklı 

boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Zemin katta 440x438 cm. kare, 371x317 cm. 

kareye yakın, sofanın doğusunda 543x356 cm., 472x350 cm. olup, birinci katta 

sofanın batısında 440x438 cm., sofanın doğusunda 546x356, 475x365 cm. 

boyutlarındadır. Yükseklikler ise 290 cm. ile 320 arası değişmektedir. 

 Odalar yeni fonksiyonlarına bağlı olarak değişmiştir. Mobilya, masa, 

sandalye kullanımı, değişimin parçasıdırlar. Günümüzde odalarda geleneksel dokuyu 

yansıtan eleman bulunmamaktadır. Konutun geleneksel hariciyesi yoktur. İzbenin 

yerini değişimle beraber bodrum kat almıştır. Yıkanmak için üst katta değişimin 

göstergesi banyo planlanmıştır. Merdivenlerde restorasyon sırasında yenilenmiştir. 

İçteki, özgün yerinde bulunan merdiven taş basamaklıdır. Geleneksel hayatı oldukça 

küçülmüştür. Günümüzde modern mimariye uygun camekanlı oldukça büyük bir 

salon ve bekleme, dinlenme yeri hayatın alanını kaplamaktadır. Değişimle mutfak ve 

tuvaletler konutun içerisinde yer almaktadır. Geleneksel tandır, çaraş, ahır vb. 

müştemilat görülmez. Su, şebekeye bağlı kullanıma sahiptir. Tavanlar geleneksel 

özgün çıtalı ahşap kaplıdır. Döşemelere müdahale edilmiş ve tamamı restorasyonla 

yenilenmiştir. Oda kapıları değişimle tablalı imal edilmiştir.  
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 Cephe ilginçtir. Değişimin ve Avrupa mimarisi etkilerini taşır. Sokaktan iki 

giriş vardır. Biri ana giriş, diğeri yine sokak cephesinin yanından açılan bir kapı ile 

hayata geçilmektedir. Mimarideki gelişme ile üst örtü kırma çatı ve Marsilya kiremit 

kaplıdır. Dalgalı saçağı ile değişimin dikkat çeken bir görüntüsü vardır. Yine 

değişimin bir parçası tek çıkması balkon tarzında birinci kat iç sofasında bulunur. 

Ahşap işçiliği ile önemli etkiye sahiptir. Ana giriş kapısı değişerek çift kanatlı ve 

tablalı ve basık yuvarlak kemerli düzenlenmiştir. Yan giriş kapısı da çift kanatlı 

demir malzemeden süslemeli tasarlanmıştır. Pencerelerdeki değişimler ½ oranında 

iki kanatlı basık kemerli ve kilit taşlı uygulamalarla ortaya çıkmıştır. Demir 

parmaklıklı pencereler değişimin motifleri“C”, “U” formlu parçaların dizayn 

edilmesiyle tasarlanmıştır. 
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Katalog No: 21 

Yapının İsmi: Muharremoğulları Evi  

Fotoğraf No: 159-167 

Çizim No: 87-90 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl ortaları  

Sahibi: Neriman Canbilen 

Yapının Yeri: Konya ili, Meram ilçesi, Ayanbey Mahallesi, Ciritli Sokak tapuda 

258 Pafta, 630 Ada, 62 Parselde bulunmaktadır. 

Genel Tanım: 

 Günümüz de terk edilmiş (metruk) bir halde bulunan konut, zemin ve üst 

katla birlikte iki katlı inşa edilmiştir. Evin tarihlendirilmesi ev sahiplerinin 

anlattıklarına göre 19. yüzyılı göstermektedir. Osman Nuri Dülgerler evi 19. yüzyıl 

ortalarına ve onarım yılını da (M. 1894-1895) tarihlendirmektedir. (Sözen ve 

Dülgerler, 1979: 94)Kırma çatısı, alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Oldukça büyük 

bir hayat içerisindeki yapının dört cephesi de izlenmektedir. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım tekniği olarak yığma ve bağdadi kullanılmıştır. Ana yapım malzemesi 

ise kerpiç, taş ve ahşaptır. Yığma tekniğinde su basman kotuna kadar sille taşı 

malzeme ile imal edilmiş. Bunun üzerindeki dış duvarlar ise yine yığma tekniğinde 

kerpiç malzeme ile örülmüştür. Bağdadi tekniği ise çıkmalarda, birinci kattaki 

muhtes tuvalette ve pencerelerin söve ve lento görünümü kazandırılmış 

çerçevelerinde izlenmektedir. 

Plan: 

 Konut zemin ve birinci katlardan meydana gelmiştir. Evin zemin katta üç ayrı 

giriş açıklığı bulunmaktadır. Kuzeydeki çift kanatlı kapı ana giriştir. Bunun tam 

dikey simetri aksında güneydeki kapı ikinci girişi oluşturmaktadır. Batı yöndeki 

üçüncü kapı ise, yakın bir dönemde, evi ikiye ayırmak için açılmıştır.  

 Zemin kat  bir duvar ile ikiye bölünmüştür. Doğuda kalan kısımda, mabeyn; 

iki oda, banyo, ve merdivene açılan koridora geçit vermektedir. Batıda kalan 

bölümde ise iki göz bir mabeyn planı izlenmektedir. Buna göre doğudaki mabeynin 

uzantısı bir duvar ile kesilmiştir. Mabeynin kuzey ve güneyinde yaklaşık kare planlı 

iki adet oda tasarlanmıştır. Üst kata güneydoğu köşedeki iki kollu ahşap merdiven ile 
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çıkılmaktadır.  

 Birinci kat planı iç sofalıdır. Güney kuzey istikametinde yapının derinliği 

boyunca, sofa plan içerisindeki yerini almaktadır. Sofanın güneyinde "şahnişin" 

yüksek bir seki çıkmaya yerleştirilmiştir. Sofanın doğusunda tek oda, çift kollu 

merdiven ve çatıya çıkışın küçük merdiveni bulunmaktadır. Batı yönde ise iki oda 

planlanmıştır. Merdivenin güneydoğu köşesinde sonraki dönem ilavesi tuvalet 

bulunmaktadır. 

 Zemin katın döşemesi genellikle ahşap malzemeden yapılmıştır. Ancak 

girişin karşısındaki mabeyn beton malzeme ile kaplanmıştır. Tavanları ise ahşap 

kirişlemeli bırakılmıştır. Birinci kat döşeme ve tavanları ahşap kaplamalıdır. Zemin 

katın güneybatı odası ahşap dolaplı ve çiçekli iken birinci kat odalarının her birinde 

güsulhane ve yüklük bulunmaktadır. Birinci katta merdivenin tam karşısındaki 

odanın çiçekliği simetrik yan yana düzenlemesi ilginç bir tasarım olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 Merdiven evi ayrı bir şekilde plan içerisinde düzenlenmiştir. Güneydoğu 

köşede iki kollu tasarlanmıştır. Ahşap merdivenin korkulukları ve babası torna 

işçiliği ile boğumlu bir biçim ihtiva etmektedir. Merdiven ile birinci kata ulaşılınca 

ilk karşılaşılan Bursa kemerli bir açıklık ile sofaya bağlanan bir giriş ve bunun 

yanındaki ahşap testiliktir. Birinci katta merdiven evinin kuzey duvarında ikinci 

merdiven daha bulunmaktadır. Buradaki tek kollu merdiven ile çatıya çıkılmaktadır. 

 Evin içerisindeki kapılar tek kanatlı, çakma tekniğinde, sade 

tasarlanmışlardır. Şık düşen, kilit düzenekleri, geleneksel konuta uygun bir şekilde 

yapılmıştır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Yapıya kuzey cepheden çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir. Giriş 

kapısının doğu ve batı yönünde, birer dikdörtgen pencere yer almaktadır. Giriş kısmı 

ön cepheden içeri alınarak bir taşlık mekânı oluşturulmuştur. Zeminde iki üst kat oda 

ve sofada üçer pencere yer almaktadır.  

Yapının güney cephesi tek yönlü üç cepheli çıkmayla hareketlendirilmiştir. 

Konut zemin katta, günümüzde iki, üst katta beş adet pencereyle aydınlatılmaktadır. 

Ancak yapının bazı pencereleri günümüzde kapatılmıştır. Bu cepheden hayata 

geçildiği için cumba altından bir tek kanatlı ahşap kapı açılmıştır. Yapının 
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güneydoğusuna sonradan yapılan bağdadi tuvalet cepheden dışarı çıkartılmıştır. 

Yapının doğu cephesi komşuya bitişik nizamdadır. Bu cephe zemin ve üst 

katta iki adet dikdörtgen pencere yer almaktadır. Ancak zemin ve üst kat pencereleri 

günümüzde kapatılmıştır. 

Yapının batı cephesi güney cephede olduğu gibi tek yönlü üç cepheli 

bağdadi çıkmayla hareketlendirilmiştir. Bu çıkmanın kuzeyinde sonradan açılan tek 

kanatlı ahşap kapı yer almaktadır.  

Saçaklar:  

Ahşap mertek uzatmalı silmeli saçak yapıdan 60cm. dışarı taşırılmıştır. 

Birinci kat seviyesinde saçak yapıyı her dört yönde de dolanır. Tüm saçaklar mertek 

uzatmalıdır ve mertekleri ahşap çıtalarla kaplandığı için görülmez.  

Çıkmalar: 

Güney cephe çıkması sofa boyunca yer almaktadır.  Çıkma tek yönlü üç 

cepheli tasarlanmıştır. Yapım tekniğinde bağdadi kullanılmıştır. Üçgen alınlıklı 

çıkmanın beşik çatısı ana çatıya saplanarak üst örtüsü oluşturulmuştur. Çıkma 

pencereleri güney cephede üç yanlarında birer olmak üzere toplam beş adettir. Bu 

çıkmanın pencerelerin üst kısımları iç kısımda kaş kemer şeklindedir. Çıkma iki adet 

ahşap payanda ile desteklenmiştir. 

Batı cephe cumbası oda çıkmasıdır. Tek yönlü ve üç cepheli çıkma bağdadi 

tekniğinde yapılmıştır. Üst örtüsü ana çatı ile birlikte tasarlanmış olup üç cephelidir. 

Çıkmanın beş adet penceresi vardır. İki adet ahşap payanda çıkmanın taşınmasında 

yardımcı olmaktadır. 

Pencereler: 

Zemin kat pencereleri genelde 90X150cm. ölçülerindedir. Birinci kat 

pencereleri farklı ölçülerde ancak aynı formda tasarlanmışlardır. Buna göre ölçüler 

100X170cm., 85X190cm., 90X200cm. şeklinde sıralanır. Görüldüğü üzere yaklaşık 

1/2 oranında pencereler bulunmaktadır.  Her iki kat pencereleri de dikey 

dikdörtgendir. Çıkmalarda giyotin, odalarda altta ve üstte iki kanatlı yana açılan 

pencere tipleri görülmektedir. Pencerelerin cephelerinde taklit söve ve lento 

uygulamaları ile kagir yapı görünümü verilmek istenmiştir. Pencereler duvar 

içersinde çıkmalarda düz ana beden duvarlarında şevli tasarlanmıştır. 

Demir parmaklıklar zemin kat pencerelerinde bulunur ve pencere boşluğunun 
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tamamını doldurur. İki tip parmaklık kullanılmıştır. Birinde  dikey çubuklar yarma 

tekniğinde açılmış ve içlerinden yatay çubuklar geçirilmiştir. Diğerinde kaynak 

tekniğiyle parçalar birbirine montajlanmıştır. 

Kapılar: 

 Konutun genelinde tek kanatlı çakma tekniğinde tasarlanan kapılar 

bulunmaktadır. Kuzey cephede ana girişteki kapı iki kanatlı ve üzeri tepe pencereli 

olup yine çakma tekniği ile meydana getirilmiştir. 

Süsleme: 

Muharremoğulları konağında süsleme iç ve dış olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dış süslemeyi cephe tasarımda değerlendirmekteyiz. Cephelerde süsleme unsurunun 

görülmediği ancak cephede yer alan çıkma ve pencereler ile bu tekdüzelik giderilerek 

cephe hareketlendirilmiştir. Ayrıca özelliklede yapının köşelerinde ve pencerelerin 

etrafında cepheden 3 cm. dışarı taşırılarak kullanılan bağdadi tekniğindeki 

uygulamalar Avrupa mimarisinin etkilerinin Konya'ya özgün uygulamalarıdır. 

Yapının içinde ise özellikle zengin bir ahşap süslemenin görüldüğü bu 

süsleme daha çok dolap, ağzıaçık ve çiçekliklerin yanı sıra tavan köşelerinde iç içe 

geçmiş yelpaze tarzında çıtalı süslemelerle tezyin edilmiştir.  

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi ve tekniği gelenekseldir. Yığma tekniğinde kerpiç 

malzeme ile inşa edilmiştir. 

 Planı iç sofalı olup 3. tipte yer alır. Zemin katta doğuda bulunan iki odanın 

duvarı kapatılarak, sofa ile irtibatı kesilmiştir. Merdiven evi sofayı dik şekilde 

kesmekte olup, güney batı köşede yer almaktadır. Zemin kat odaları eklemelerle ana 

bölme duvarlarıyla değiştirilmiştir. Yalnız birinci kat odaları özgündür. Buna göre 

birinci katta sofanın batısındaki oda 680x350 cm., sofanın güney doğusundaki oda 

505x290 cm., sofanın kuzey doğu yönündeki oda 665x350 cm. ölçülerindedir. Zemin 

kat 285 cm., birinci kat 300 cm. yüksekliğe sahiptir. Mimaride gelişme oda 

genişliklerinin  ve yükseklilerin artmasıyla ortaya çıkmaktadır. 

 Odalar geleneksel şemayı yansıtmaktadır. Yüklük, gusülhane, çiçeklik, 

gömme dolaplar, odalarda yerleştirilmiştir. Odalar sofaya paralel yerleştirilmiştir. 

Ancak birinci katta merdivenin karşısındaki güneydoğu köşe oda sofaya dik 

konumlanmıştır. Evin geleneksel hariciye ve izbesi yoktur. Yıkanma geleneksel 
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gusülhanelerde gerçekleşmektedir. Merdiven iki kollu ahşap malzemeden imal 

edilmiş olup, korkuluklarında torna işçiliği sergilenmiştir. Geleneksel hayat oldukça 

büyüktür. Ana girişin önünde altı dilimli yonca biçiminde havuzu vardır. Müştemilat 

elemanlarından geleneksel mimari öğeleri mutfak, tandır, çaraş, ahırı yoktur. 

Konutun içerisine şebeke su girmiştir. Birinci katta merdivenin güney duvarına 

değişimle sonradan tuvalet ilavesi yapılmıştır. Zemin kat tavanı geleneksel yöntemler 

ile ahşap kirişlemeli iken, birinci kat tavanları çıtalı ahşap kaplamalıdır. Döşemeler 

ise zemin ve birinci katta geleneksel olarak, ahşap çakılarak yapılmıştır. Fakat zemin 

kat sofasına sonraki dönem eki, beton atılmıştır. Oda kapıları geleneksel tarzda 

çakma tekniğinde ve şık düşenli tasarlanmışlardır.  

 Cephe oldukça sadedir. Geleneksel iki adet çıkmalarla hareketlilik 

kazandırılmıştır. Bağdadi tekniğinde pencerelerde taklit söve ve lento ile yapının 

köşelerine yapılan dikey silmeler değişimin etkileri yansıtırlar. Mimarideki 

gelişmenin bir sonucu olarak; kırma çatısı, Marsilya kiremit kaplı olup, Su oluklu 

saçağı yapıdan dışarı taşırılmıştır. Dış kapıların üçü de hayata açılır ve geleneksel 

çakma tekniğinde yapılmıştır. Ana giriş kapısı çift kanatlı diğerleri tek kanatlı imal 

edilmişlerdir. Genellikle, değişimin göstergesi, ½ oranında pencereler 

bulunmaktadır. Zemin kattaki demir parmaklıklar geleneksel basit kuruluşlu olup, 

yatay ve dikey demir çubukların kesişmesinden ibarettir. 
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Katalog No: 22 

Yapının İsmi: Musiki Sema Ve Mevlevi Kültürünü Araştırma Derneği 

Fotoğraf No: 168-176 

Çizim No: 91-94 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl ilk çeyreği 

Sahibi: Büyükşehir Belediyesi 

Yapının Yeri: Konya İli, Karatay İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Sokullu 

Mehmet Paşa Sokağı 16 numarada bulunan ve tapuda 54 pafta, 42 ada, 73 parselde 

yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

Evin güney ve batı yönlerinde küçük bir avluya yer verilmiştir. Avlu duvarının 

batısında müştemilat bulunur. Yapının avlusuna doğu cephede hayat duvarına açılan 

bir kapı ile girilir. Yapı bodrum katla birlikte üç katlı inşa edilmiştir.  Ana giriş batı 

cepheden hayat içinden verilmiştir. Kırma çatı, Marsilya kiremitle kaplanmıştır. Bina 

doğu, kuzey ve batı olmak üzere üç cepheye sahiptir. Güney cephe sağır 

bırakılmıştır. Konut Konya Büyükşehir Belediyesince kamulaştırılmış olup, 

restorasyonu tamamlanmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım sistemi yığma ve hımıştır. Bodrum kat su basman seviyesine kadar taş 

malzeme ile yığma tekniğinde yapılmıştır. Zemin katta tümüyle hımış tekniği 

uygulanmıştır. Hımış tekniğinde, zemin katta ve birinci kattaki duvarlarda ahşap 

payandaların arası kerpiçle doldurulmuştur. Ayrıca üst katlarda ara bölme 

duvarlarında ahşap ana taşıyıcılar arasına kerpiç doldurularak (bağdadi duvar) 

yapılmıştır.  

Plan: 

 Bodrum katın zemin kat sofasından ahşap bir merdivenle tek girişi vardır. 

Bodrum kat planı “L” planlı oldukça büyük mekân ile bağımsız tasarlanmış küçük 

bir odadan oluşmaktadır. Bodrum kat bir pencere ile aydınlatılmıştır. 

Zemin kata tek girişle ulaşılır.  Bu doğrudan hayata açılan, ana giriş açıklığıdır. 

Ana girişten doğrudan iç sofaya geçilir. İç sofanın güney yönünde yan yana iki oda 

vardır. Kuzey yöndeki banyo ve tuvaletin yanında ahşap merdiven bulunur.  
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 Birinci kat planı zemin katın planına benzer. Yapının geometrisi doğu yönde 

gönye çıkmalarla düzeltilmiştir. İç sofa çevresinde üç oda, çatı çıkışı, merdiven yer 

alır. İç sofanın batı yönünde de sofa çıkması vardır. Kuzeydeki üçgen planlı oda 

sonradan ilave edilmiştir.  

Bodrum kat zemin döşemesi sıkıştırılmış toprak malzemen oluşmaktadır. 

Zemin kat ve birinci kat döşemeleri ahşap çakılarak monte edilmiştir. Bodrum katın 

ahşap kirişlemeli tavanı, diğer katlarda ahşap kirişleme üzerine çıtalı ahşap ile 

kaplanmıştır. Yapıda iki merdiven vardır. Bodrum kata inişi sağlayan merdiven tek 

kollu ahşap malzemeden imal edilmiş olup, içte zemin kattan ulaşılmaktadır. Birinci 

kata çıkışı sağlayan merdiven iki kollu ahşap malzemeden üretilmiştir. Merdiven 

sofanın kuzeyinde "L" şeklinde tasarlanmıştır. Merdivenin ahşap parmaklıkları ve 

babaları izlenebilmektedir. İç oda kapıları ahşap malzemeden tablalı imal edilmiştir. 

Ancak çakma tekniğinde kapılarla da karşılaşılmaktadır. Odalarda ahşap 

malzemeden yüklük, çiçeklik, ağzıaçık ve gömme dolaplar bulunmaktadır. Evin tek 

yüklüğü birinci kat odasında bulunmaktadır. Yüklük küçük iki kapaklı duvarın 

yarısını kaplayacak şekilde, ahşap kapaklar, özenle yapılmıştır. Yüklüğün yanında 

çok gösterişli aynalı kapaklı ve doğal ahşap görünümünde süsleme unsuruna yer 

verilmiştir. 

 Yapının iki zemin katında ve birinci katında ikişerden toplam dört adet dolabı 

bulunmaktadır. Dolaplar, alçak tavanlı odalarda bütün duvar yüzeyini kaplamaktadır. 

Önemli özellikleri insan elinin ulaşacağı ölçülerde yapılmış olmalarıdır. Basit tablalı 

tasarlanmışlardı. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Batı cephede ana girişe üç basamaklı merdivenle ulaşılır. Merdiven ile kapı 

simetri aksında buluşmazlar. Merdivenle kapı arasında boş bir hacim vardır. Kapının 

hemen üstünde balkon ve yanında birinci kat sofa çıkması yer alır. Zemin kat ve 

birinci kat oda pencereleri dikey simetri ekseninde ikişerliden toplam dört adettir. 

Tüm pencerelerde demir parmaklık kullanılmıştır. Ayrıca batı yönde sonradan ilave 

edilen üçgen planlı odanın cephesindeki tek penceresi izlenir. Ana giriş kapısı ile 

balkon kapısının yanında birer pencereye yer verilmiştir. 

Güney cephede zemin katta simetrik ve küçük tasarlanmış iki ve diğeri büyük 

toplam üç pencere vardır. Birinci katta üçgen oda çıkmaları izlenir. Çıkmaların bu 
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cephesinden ikişerli toplam dört pencere izlenir. Ayrıca üçgen planlı odanın tek 

penceresi de bu cephede görülmektedir. 

Kuzey cephede zemin katta, mutfak penceresi, merdiven boşluğunu 

aydınlatan pencere ile tuvaletin penceresi bulunmaktadır. Birinci katta balkon ile 

üçgen planlı odanın sivri köşesi ve çıkmanın tek penceresi yer almaktadır. Doğu 

cephenin duvarları sağır bırakılmıştır. 

Saçaklar:  

Su oluklu ahşap saçak yapıdan 50cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak doğu 

yöndeki çıkmanın şekline bağlı olarak üç yönlü bir düzenlemede dikdörtgen formda 

çıkma yapar.  Kuzey cephede üçgen planlı odanın şeklinden dolayı üçgen formda 

dışarı taşırılmıştır.  Alışılmış mertek uzatmalı saçağın mertekleri ahşap çıtalarla 

kaplandığı için görülmez. Saçak altı ahşap silmelerle hareketlendirilmiştir. 

Çıkmalar: 

Batı cephede yer alan çıkma tek yönlü ve iki cepheli bir oda çıkmasıdır. 

Çıkma payandalı ahşaptan konsolların duvar içine oturtulmasıyla taşınır. Ayrıca 

yapının beden duvarlarından çıkan ahşap iki kirişte taşıma görevi üstlenmiştir. 

Çıkmaya iki cepheden de pencere açılmıştır. 

 Doğu cephede iki adet, tek yönlü iki cepheli üçgen, oda ve sofa çıkması 

bulunur. Çıkmalar iki demir çubuk ile beden duvarlarından çıkan ahşap ikişer kirişle 

taşınır. Üçgen çıkmaların üçer adet penceresi vardır. 

 Girişin hemen üstünde ise bir balkon tasarlanmıştır. Demir parmaklıkla 

korunan balkonun üst kısmı açık bırakılmıştır. 

Pencereler: 

 Zemin kat pencereleri 100x200 cm. ölçüsünde yaklaşık ½ oranındadır. 

Pencereler ahşap kasa içerisinde bulunur. Pencerelerin duvar içersisindeki nişi, şevli 

ve düz yapılmıştır. Birinci kat pencereleri 95x195 cm. ölçüsünde yaklaşık ½ 

oranındadır. Ahşap düz alınlıklı pencerelerde denizlik altında ince çıtalarla silmeler 

oluşturulmuştur.  

Birinci kat ve zemin kat pencerelerinde, üstü sabit sürme pencere, “giyotin” 

pencere tipi kullanılmıştır. Ayrıca üstte ve alta açılan ikişer kanatlı pencereler de 

vardır.  
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Konutun her iki kat pencerelerinde de demir parmaklık görülür. Evin demir 

parmaklıkları pencere boşluğunun 2/3 oranlık kısmını dolduracak şekilde 

tasarlanmıştır. Pencere parmaklığı yatay bir demir ayırma parçası ile üç adet 

dikdörtgen çerçeveye bölünür. Üç çerçeve de simetrik tasarlanmıştır. Üstteki çerçeve 

altı dikey demir çubukla yedi parçaya bölünür. Aradaki yatay yedi bölüme ters 

simetride en altta ve üstte “C” kıvrımları yerleştirilmiştir. Ortaya ise “S” parçalar 

yine ters simetride karşılıklı yerleştirilir ve motifler birbirlerine kelepçelenir. Aynı 

kompozisyon alttaki iki çerçevede uygulanarak kompozisyon tamamlanır. 

Parmaklığın alınlığında yatay simetri ekseninde iki adet volütlü “S” kıvrımına yer 

verilmiştir. 

Kapılar: 

Evin zemin katta tek giriş kapısı mevcuttur. Kuzey cephe kapısı ahşap 

malzemeyle yapılmış ve kapının üstünde dikdörtgen bir kapı üstü penceresi 

eklenmiştir. Kapı böylece üstündeki çıkmanın yüksekliğine ulaşır. Kapı çift kanatlı 

üretilmiş ve kanatları simetrik olarak tasarlanmıştır. Kanatların ikisi de aynı 

özellikleri sergiler. Kapı kanadının teki, iki adet dikdörtgen çerçeveli ve bir adet kare 

formlu üç bölüme ayrılmıştır. Dikdörtgen bölümler eşkenar dörtgen ve silmelerle 

hareketlendirilmiştir. Kare kısımda da silmeler izlenmektedir. 

Süsleme: 

 Cephelerde süsleme unsuru görülmez. Üçgen çıkmalarla ve bunların pencere 

dizilişleri ile cephede bir hareketlilik göze çarpmaktadır. Yapının içinde ise özellikle 

zengin bir ahşap süslemenin görüldüğü bu süsleme daha çok dolap, ağzıaçık ve 

çiçekliklerde izlenmektedir. Özellikle çiçekliklerdeki silmeler, üçgen alınlık 

kullanımı, şemse motifli ahşap çakma işçilikleri dikkat çekicidir. 

Evde diğer bir süsleme unsuru da birinci kat sofası tavan bitimi duvarlarda 

bulunan süslemelerdir. Özgün olmayan bu süslemeler, kalıp üzerine boyanın 

püskürtülmesiyle yapılmışlardır. Ana kompozisyonlarında, bir kuşak halinde sofanın 

etrafını dolanan kırmızı renkte palmet ve mavi renkte lotus motiflerinden 

oluşmaktadır. 
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Geleneksel, Gelişim Ve Değişim:  

 Konutta geleneksel yapım malzemesi sille taşı, kerpiç, ahşap kullanılmış 

olup, yapım tekniği olarak yığma, hımış ve bağdadi görülmektedir. Restorasyon 

çalışmalarında ev, betonarme malzeme ile yeniden inşa edilmiştir.  

 Plan iç sofalıdır. Ancak planlamada oynamalar söz konusudur. Sofa ortada, 

simetri aksında yer almaz. Kuzey yönde yapıya sonradan ilave edilen üçgen planı; 

zemin katta tuvalet, üst katta ise oda şeklinde karşımıza çıkar.  Evin merdivenin sofa 

içerisinde yer alması ve planı dikkate alındığında, Tip 1. grup içerisinde yer 

almaktadır. Birinci kat odaları 300x500 cm. 15 m2 genişlikleri ve 295 cm. 

yükseklikleri ile geleneksel Konya evi ebatlarında inşa edilmişlerdir. 

 Odalar geleneksel şemaya uygundur. Oda içerisinde ahşap donatı yüklük, 

dolap, çiçeklik, ağzıaçıklar vardır.  Zemin kat planında değişimle birlikte ıslak 

hacim; banyo, tuvalet ve mutfak kullanımı vardır. Mutfak ve banyo mevcut yapı 

dönüştürülerek yapılmışlar, tuvalet ek bir yapı olarak ilave edilmiştir. Restorasyon 

çalışmalarında bu plan şemasına sadık kalınarak konut yeniden yapılmıştır. 

Geleneksel hariciye ortadan kalkmıştır. Bodrum kat aynı zamanda izbe olarak 

kullanılmıştır. Girişin üzerinde balkon vardır ancak tahtaboş şeklinde değil sonradan 

betonarme ilavedir. Merdiven sofanın kuzeyinde geleneklere uygun tasarlanmıştır. 

Konutun geleneksel hayatı oldukça küçüktür. Hayat içinde bakımsız müştemilat 

birimleri görülmektedir. Hayatta yer alması gereken tandır, çaraş, ahır vb. mekânlar 

ortadan kalkmıştır. Evin içerisinde gelişmeye bağlı olarak, şebeke suyu 

bulunmaktadır. İçte ve dışta geleneksel çakma ve değişimi yansıtan tablalı ahşap 

kapılara yer verilmiştir.  

 Cephe oldukça sadedir. Geleneksel üçgen oda çıkmaları üst katla yapının 

cephelerine hareketlilik sağlamıştır.. Üst örtü gelişmeyle birlikte farklı bir hüviyet 

almıştır. Kırma ve ön omuz çatıların birleşimi şeklindedir. Saçaklar ahşap 

kaplamalıdır ve mertekleri görülmez. Yağmur olukları çatıdaki suyu yapıdan 

uzaklaştırırlar. Değişim, demir parmaklıklar da “S” ve “C” kıvrımlı motiflerde 

görülmekte olup, pencereler de ½ oranında izlenmektedir. 
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Katalog No: 23 

Yapının İsmi: Mustafa Özdemir Evi 

Fotoğraf No: 177-181 

Çizim No: 95-97 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl başları 

Sahibi: Mustafa Özdemir  

Yapının Yeri: Karatay ilçesi, Aziziye Mahallesi, Mahmut Şevket Paşa Sokak, No:14 

kapı numarasında, 17979 Ada, 19 Parsel üzerinde yer alır. 

Genel Tanım: 

 Batısında Tahtalı Mescit, kuzeyinde Karatay katlı otoparkı bulunan ev 20. 

yüzyılın başlarına tarihlendirilir. Günümüzde bugünkü sahibi tarafından konut olarak 

kullanılmaktadır. Bina bir bodrum kat üzerinde iki katlıdır. Kırma çatı, alaturka 

kiremitle kaplanmış ve çatı arasında depo olarak planlanmıştır. Evin, her dört yönde 

de cepheleri izlenmektedir. Evin iki girişi vardır. Biri doğu yönde hayattan, diğeri 

güneyde cephede olan ana giriş, doğrudan sokaktan verilmiştir. Küçük bir hayatı 

bulunan konutun kuzey cephesine müştemilat konumlandırılmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım sistemi bodrum katta yığma, üst katlarda hımıştır. Bodrum katta 

yığma taşıyıcı sistemi moloz Sille taşından örülmüştür. Bodrum kat ahşap direkli 

olup tavanı ahşap kirişlemelidir. Zemin kat ve birinci katta duvarlarında hımış 

tekniğinde ahşap çatmaların arası kerpiç malzeme ile doldurulmuştur. Çıkmada 

bağdadi tekniği kullanılmıştır. 

Plan: 

 Konutun hayatına güney yöndeki sokakta bulunan kapı ile ulaşılır. İçeri 

girildikten sonra doğu cephedeki konuta giriş imkanı veren kapı ile karşılaşılır. 

Hayata açılan kapının tam karşısında odunluk müştemilatı yer almaktadır. 

 Bodrum kat güney kuzey doğrultusuna dikey dikdörtgen 375X290 cm. 

ölçülerindedir. Zemin kat sofasındaki ahşap bir merdivenle bodrum kata inilir. 

Zemini Sille taşı ile döşenmiştir. Üç adet ahşap dikme, yukarıdaki döşemeyi ahşap 

kirişlemeler ile birlikte taşımaktadır. Bodrum kat duvarlarının da moloz Sille taşı ile 

örüldükleri izlenmektedir. 
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 Zemin katta konuta güney yönde ve doğu yönde iki farklı açıklık ile girilir. 

Güneydeki ana giriş sokak ile doğrudan bağlantılıdır. Çift kanatlı kapı ile önce 

taşlığa oradan iç sofaya ulaşılır. Sofanın etrafında iki oda, banyo ve tuvalet 

bulunmaktadır. Kuzey yöne sofanın hayata açıldığı köşeye küçük bir mutfak 

düzenlemesine gidilmiştir. Sofanın kuzey yönüne  açılan bir kapı ile hayata 

çıkılmaktadır. Doğu cephedeki giriş merdiven evine açılır ve buradan birinci kata 

ulaşım sağlanır. Ayrıca kuzey yöne açılan bir kapı ile de hayata inilir. Doğu cephe 

girişinde enteresan olan sadece birinci kata çıkış ve hayata açılan bir tasarım 

uygulamasıdır. Evin alt ve üst katlarının böylece ayrı kullanım için dönüştürüldüğü 

düşünülebilir. 

 Birinci kata doğu cepheden açılan kapı vasıtasıyla iki kollu merdiven ile 

çıkılır. İç sofanın simetrik iki yanında odalara yer verilmiştir. Toplamda iki oda, sofa, 

mutfak, banyo ve tuvalet birinci katın planını oluşturan mekanlardır. Sofa çıkması 

güney cephede izlenmektedir. Ayrıca kuzey cephedeki, kuzeybatı oda da, oda 

çıkması düzenlenmiştir. Sofa sonradan camekan bölme ve demir bir kapı ile ikiye 

ayrılmıştır. Sofanın kuzeydoğu köşesinde sonradan ilave edilen tuvalet 

bulunmaktadır. Doğu yöndeki odada bulunan gusülhane içerisine açılan bir kapı ile 

banyo ilavesi merdiven boşluğunun bulunduğu kısma eklenmiştir. Kuzeybatı yöndeki 

odanın, mutfak olarak değiştirilmesinde ıslak hacm.e uygun bir düzenlemeye 

gidilmiştir. 

 Bodrum kat zemin döşemesi Sille taşı ile yapılmıştır. Zemin kat ve birinci kat 

döşemeleri ahşap çakılarak monte edilmiştir. Borum kat ahşap kirişlemeli ve ahşap 

direkli düzenlenmiştir. Konutun diğer iki katının tavanları ahşap kirişleme üzerine 

çıtalı ahşap ile kaplanmıştır. Yapının içerisinde iki adet merdiven vardır. Bodrum 

kata inişi sağlayan merdiven ahşap malzemeden tek kollu imal edilmiştir. Birinci 

kata çıkışı sağlayan merdiven iki kollu ahşap malzemeden üretilmiştir. Merdiven evi 

sofayı dik bir açıyla kesecek şekilde konumlanmıştır. Merdivenin ahşap 

parmaklıkları ve babaları izlenebilmektedir. İç oda kapıları ahşap malzemeden tablalı 

imal edilmiş olmakla çakma kapılarla da karşılaşılmaktadır. Odalarda ahşap 

malzemeden yüklük, çiçeklik, ağzıaçık ve gömme dolaplar ile karşılaşılmaktadır. 

Bunlar genelde sade tasarlanmakla birlikte kenarlarında silmelerle 

hareketlendirilmişlerdir. İç duvarlar zemin katta kerpiç üst katta bağdadi tekniği ile 
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inşa edilmiştir. Oda kapıları tablalı imal edilmişken, gömme dolap ve yüklük 

kapakları çakma tekniğinde yapılmıştır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Güney cephe girişi, doğrudan sokak cephesinden yapılmıştır. Konutun girişi 

kaldırımla aynı seviyededir. Ana cephe simetrik uygulamalar açısından tam bir uyum 

içerisindedir. Zemin katta ve birinci kattaki ikişerli pencereler yatay ve dikey simetri 

ekseninde yapılmışlardır. Ana giriş kapının hemen üstünde sofa çıkması vardır. 

Çıkmanın güney ana cephesine sonradan değiştirildiği anlaşılan 222x176cm. 

ölçüsünde tek pencere yerleştirilmiştir. Çıkma yan cephelerindeki pencereler birinci 

katla uyum içerisindedir. Birinci kat ve zemin kat pencerelerinin  boyutları farklıdır. 

Zemin katta 179X79cm., birinci katta 206X95 cm. ölçülerindedir. Güney cephede 

kıtıklı sıva ile yapılan süsleme görülmektedir. Köşeleri pahlanarak kademeli 

sıralandırılmış, kare ve dikdörtgen çerçeveli kartuşlarla süsleme uygulanmıştır. 

Sıvaların araları ve köşeleri boş bırakılmıştır.  

Kuzey cepheye asimetrik uygulamalar hakimdir. Zemin katta iki adet hayata 

açılan kapı mevcuttur. Kapılardan ortadaki demir malzemeden yapılmış olup, zemin 

katın sofasına açılır. Doğudaki ahşap kapıya üç basamaklı bir merdiven ile 

ulaşılmaktadır. Kapıların üzeri sonradan, basit birer üst örtüsü, saç ahşap sundurma 

ile kapatılmıştır.  Zemin katta tek pencere sofa kapısının hemen batı yönünde yer alır. 

Kuzey cephede ayrıca müştemilat bölümleri yer almaktadır. Birinci katta kuzeybatı 

yöndeki oda çıkma yapmıştır. Birinci kat pencereleri; sofada bir adet, kuzeybatı 

odada iki adet ve doğu yönde yer alan kapının hemen üstünde küçük bir pencereden 

ibarettir. 

Ana tasarımı asimetriktir. Doğu cephe zemin katında çift kanatlı tablalı bir 

kapı ile karşılaşılmaktadır. Müştemilat kısmının kapıları ve pencereleri bu yönden 

izlenmektedir. Birinci katta sofa çıkması ve oda çıkmasının yan doğu cephe 

yüzeylerindeki birer adet pencereleri görülmektedir. Bu cephede odaya açılan tek 

pencere güneydoğu odasına tekabül etmektedir. Kıtıklı sıva ile yapılan süslemeler 

tüm cepheyi ve sofa çıkmasını kaplamaktadır.   

Batı cephe tümüyle sağır  bırakılmıştır. Batı yönden sofa çıkmasının tek 

pencereli bölümü ile karşılaşılmaktadır. 
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 Konya ev mimarisinde cephe kurgularında, ana cephe pencerelerdeki yatay ve 

dikey simetri ekseni buluşmasını en iyi yansıtan örneklerden birine Mustafa Özdemir 

evinde rastlanır. 

 Yapının cephe tasarımındaki esas düzenlemeyi ana giriş cephesindeki 

kompozisyon göstermektedir. Buna göre zemin kattaki ana giriş ve çıkma yapının 

cephe düzenlemesine göre dikey simetri ekseninde yer almaktadır.  

Saçaklar: 

 Su oluklu ahşap saçak yapıdan 70cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak güney  

yöndeki çıkmanın üzerinde üçgen alınlıklı izlenir. Saçaklar yapıyı dört yönde de 

dolanır. Alışılmış mertek uzatmalı saçağın mertekleri enine ahşap çıtalarla kaplandığı 

için görülmez. (Aygör, 2005: 70). 

Çıkmalar: 

Güney cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir sofa çıkmasıdır. 

Çıkma payandalı ahşaptan konsolların duvar içine oturtulmasıyla taşınır. Ayrıca 

yapının beden duvarlarından çıkan ahşap iki kirişte taşıma görevi üstlenmiştir. Çıkma 

bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Payandalarında küçük ahşap çıtalarla süsleme 

yapılmıştır. Çıkmaya üç cepheden de pencere açılmıştır. Toplam üç pencere, 

çıkmaya yerleştirilmiştir. Üçgen alınlıklı çıkmanın tepe noktasına küçük bir kuş 

penceresi vardır. Üst örtüsü beşik çatı biçimiyle ana çatıya saplanmıştır. (Aygör, 

2005: 92). 

Kuzeyde oda çıkmasına yer verilmiştir. Çıkma tek yönlü iki cephelidir. 

Kuzey ve doğu cephelerinde pencereye yer verilmiştir. Üst örtüsü ana çatıya 

saplanmıştır. 

Pencereler: 

Zemin kat pencereleri 179X79 cm. ile ½ oranında olup, toplam dört adettir. 

Birinci kat pencereleri toplam on adet tasarlanmıştır. Çıkmalarda beş odalarda beş 

adet pencere vardır. Aynı tasarlanan oda ve sofa pencereleri biri hariç 206X95 cm. 

ile ½ oranındadır. Güney cephe çıkma penceresi farklı ve sonradan ilave olarak 

222x176cm. ölçüsünde yapılmıştır. Burada dört pencere kanat dizisi izlenir. Demir 

parmaklıkları pencere boşluğunun ¾ ünü kaplar. (Aygör, 2005: 73). 

Odaların pencere nişleri şevli, çıkmanınkiler düz dik açılı düzenlenmiştir. 

Pencere açılışı üstte ve altta açılan ikişer kanadı simetrik olan ve giyotin pencere 
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tiplerinde tasarlanmıştır. Pencereler düz ahşap kasalı olup, alınlıksız 

düzenlenmişlerdir. 

Zemin kat demir parmaklıkları 90x150 cm. ölçüsüyle pencere boşluğunun 

tamamını doldurur. Pencere parmaklıkları dikeyde üç  yatayda beş çubuğun 90 

derecelik açıyla birbirlerini kesmesiyle oluşmuştur. Birinci kat oda pencereleri beş  

dikey çubuğun düşey düzlemde yerleştirilmesiyle yapmıştır. 

Çıkma penceresinde ana bölüm bir alınlık ile iki simetrik çerçevenin içinin 

süslenmesiyle biçimlenmiştir. İçteki dolgu motifleri "C" ve "U" parçaların 

birleşmesiyle meydana gelmiştir. Parmaklığın alınlığında  yatay simetride 

yerleştirilmiş volütlü kıvrımlar simetrik ikili şekilde bulunur. (Aygör, 2005:93). 

Kapılar: 

Güney cephe kapısı ahşap malzemeyle yapılmış ve kapının üstünde 

dikdörtgen bir kapı üstü penceresi eklenmiştir. Kapı böylece üstündeki çıkmanın 

yüksekliğine ulaşır. Tablalı kapının iki kanadı vardır ve kanatları simetrik olarak 

tasarlanmıştır. Kanatların ikisi de aynı özellikleri sergiler. Kapı iki adet dikdörtgen 

çerçeveli bölüme ayrılmıştır. Çerçevelerin içi silmelerle hareketlendirilmiştir. Kapı 

üstü penceresinde, dikey on dört demir çubuğun içi “S” kıvrımlarıyla 

doldurulmuştur. (Aygör, 2005: 93). 

Doğu cephesindeki kapı çift kanatlı, tablalı ve ahşap malzemeden imal 

edilmiştir. Kapı kanatları simetrik tasarlanmıştır. Kapının tek kanadı, dördü simetrik 

ve aynı dikey dikdörtgen formda olup, biri ortada yatay dikdörtgen çerçeveli ve 

silmeli düzenlenmiştir. Yukarıda tepelik kısmında yatay düzlemin ortasında yuvarlak 

kemer ve iki yanında armudi süsleme görünümleri kazandırılmıştır. (Aygör, 2005: 

94). 

Süsleme: 

 Cephede püskürtme sıva ile yapılan kare, dikdörtgen biçimli kartuşlamalar 

şeklinde bir süslemeye gidilmiştir. İçte, oldukça sade tasarlanan evin üst kat çiçeklik 

ve ağzı açıklarında süslemeler ile karşılaşılmaktadır. Çiçeklikler silmeler ile 

hareketlendirilmiş olup, ağzı açıkların ana formunda "S" "C" biçimleriyle 

kompozisyon oluşturulmuştur. Yola cephe ana girişte; çift kanatlı bir kapı ile eve 

girildikten sonra, doğrudan yapıya dahil olmayı engellemek için, ahşap bir paravan 

yapılmıştır. Paravandaki ahşap çıtalar ile uygulanan kafes tekniği dikkat çekicidir. 
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Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım tekniği ve malzemesine göre geleneksel yöntemlerle kerpiç 

malzemeden inşa edilmiştir.  

  İç sofalı plan tipinde düzenlenen konutun planında oynanmıştır. Evi ikiye 

bölmek, iki farklı kat şeklinde kullanmak amacıyla, bir takım değişiklikler 

yapılmıştır. İçteki merdiven doğrudan üst kata bağlanmıştır. Üst kat merdiveninin, 

zemin kat sofası ile bağlantısı, önüne yerleştirilen tuvalet ile kesilmiştir. Sofaya dik 

konumlanan merdiven ve üç veya daha fazla odalı olması, planı 3. tipe dahil 

etmektedir. Zemin kattaki iki odadan batı yöndeki 405x270 cm., doğu yöndeki 

510x265 cm. ölçülerindedir. Birinci katta sofanın batısındaki oda 495x300 cm. 

sofanın doğusundaki oda 495x295 cm., güney doğusundaki mutfak 400x295 cm. 

ölçülerindedir. Zemin kat 270 cm., birinci kat 315 cm. yükseklikte ölçülmüştür.  

 Odalar geleneksel düzenlemeye uygun oturma sekili, gömme dolap, çiçeklik, 

yüklük ahşap elemanlardan müteşekkildir. Konutun geleneksel hariciyesi yoktur. 

Bodrum kat izbe içinde kullanılmıştır. Konutta yıkanmak geleneksel için iki  

gusülhane vardır. Geleneksel küçük bir hayatı vardır. Müştemilatın bulunduğu 

kısımda geleneksel mutfak vardır. Ancak ayrı kat kullanımına bağlı olarak değişimle, 

birinci katta güneydoğu oda mutfağa dönüştürülmüştür. Değişim helalarda da 

görülmekte olup, zemin ve birinci katlarda ilave edilmiştir. Geleneksel tandır ve 

çaraş ortadan kalkmıştır. Ahırda fonksiyon değişikliğine uğramış olup günümüzde 

depo olarak kullanılmaktadır. Kuyu ve tulumba yoktur. Şehir şebeke suyu bağlıdır. 

Tavanları geleneksel çıtalı ahşap kaplamalıdır. Döşemelerde geleneksel yöntemler ile 

yapılan; bodrum katta Sille taşı, zemin ve birinci katlarda ahşap kullanılmıştır. 

İçerideki kapılar değişimle birlikte tablalı yapılmıştır.  

 Değişimin unsurları cephede; püskürtme sıvalar ve simetrik uygulamalar ile 

ana girişte vurgulanmıştır. Sokak cephesinde, zemin kata ve hayata doğrudan giriş 

verilmiştir. Gelişimle üst örtü kırma çatılı ve Marsilya kiremit kaplıdır. Çatı 

yapımındaki gelişmeler bağlı metal yağmur oluklu saçağın yapılmıştır. Geleneksel 

iki çıkmasından biri sofa diğeri oda çıkmasıdır. Dış sokak kapılarının ikisi de çift 

kanatlı ve değişimin göstergesi tablalı yapılmıştır. Değişim pencerelerin ½ oranında 

verilmiştir. Pencere demir parmaklıkları iki tip tasarlanmıştır. Bunlar geleneksel 
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demir çubukların kesişimi ve değişimin motifleri“C” ve “U” parçaların 

birleşmesinden oluşmaktadır. 
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Katalog No: 24 

Yapının İsmi: Muzaffer Ekmekçi Evi 

Fotoğraf No: 182-185 

Çizim No: 98-100 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonları 

Sahibi: Muzaffer Ekmekçi 

Yapının Yeri: Konya ili, Karatay ilçesi, , Civar Mahallesi, Kışla caddesi, 82 pafta, 

19 ada, ve 176 parselde bulunmaktadır.  

Genel Tanım: 

 Ev ana cadde üzerinde kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen bir parselin 

içerisinde yer alır. Konut parselin kuzey yönünde inşa edilmiştir.  Avlusunda 

müştemilat, havuz, tuvalet bulunmaktadır. Konut olarak kullanılan özgün yapı, iki 

katlı olarak yapılmıştır. Genel şemasında "L" şeklinde bir plan sergileyen yapı, kırma 

çatılıdır. Yapıya giriş, yüksek duvarlı bir avludan sağlanmaktadır ve bu giriş sokak 

cephesine yönlendirilmiştir. Evin sokak cephesine konumlandırılmış bir dükkân 

bulunmaktadır. Bu dükkâna giriş sokaktan direk sağlanmıştır. Konutun L biçimdeki 

uzantısına yön veren bu yapı sonradan eklenmiştir. Kırma çatı alaturka kiremit ile 

örtülmüştür. 

Malzeme ve Teknik: 

Ev subasman seviyesine kadar yığma tekniğinde taş malzemeyle yapılmıştır. Üst 

kat beden duvarlarında, ahşap hatıllar ve dikmeler arasında dolgu malzemesi olarak 

kerpiç ve yer yer tuğla malzeme kullanılmıştır. Odaları, ahşap iskeletli hımış tekniğinde 

yapılmış bölme duvarlar ayırır.  Üst katlarda daha ince olan duvarlar ve odalar 

arasındaki bölme duvarları ve çıkmalar bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Kalın ahşap 

çıtaların arası ve arka yüzeyi çamur harçla sıvanmıştır. Evin iç ve dış yüzeyi tamamen 

sıvalıdır.  

Plan: 

Ev, iki katlı olarak yapılmıştır. Plan şemasına bakıldığında, iç sofalı iki odalı 

olduğu görülür. İki cephesi avluya bakan yapının, dışarıya açılan ayrı bir cephesi daha 

vardır. Bu cephe, sofadan açılan şevli bir pencere ile sağlanmıştır.  Bir bütün olarak 

baktığımızda yapı, avluya konumlandırılmış bir şema sergiler. Tek bir cephesinden 

girişi bulunan bu avlu, yüksek bir duvarla çevrilmiş ve demir bir kapıyla girişi 
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sağlanmıştır. Konya evlerinde sıklıkla karşılaştığımız bir avlu görülür. Sokaktan avluya, 

birkaç basamaklı merdivenle inilir. Avlu zemininde plaka taş kaplama dikkati çeker. 

Avlunun merkezine yakın bir noktada, küçük ve derin olmayan bir havuz bulunur. Taş 

bir yalağı da andırmaktadır. Avluya sonradan yapılmış olan çeşme dikkati çeker. Geniş 

sayılabilecek bu avluya, konuttan hariç tuvalet ve servis birimleri de açılmaktadır. 

Avludan eve geçişi sağlayan tek kanatlı bir kapı bulunmaktadır. Doğrudan zemin 

katın sofasına açılır. Sofa aynı zamanda bir giriş holü gibi düzenlenmiştir. Sofanın 

sağına ve soluna bir oda ve mutfak konumlandırılmıştır. Solda bulunan oda, avluya şevli 

iki pencere ile açılmaktadır. Oda duvarlarına açılmış nişler dolap şeklinde 

düzenlenmiştir. Mutfak birimi, sokak cephesine doğru uzanmaktadır. Mutfak avluya bir 

pencere ile açılır. Ayrıca sokak cephesi yönünde bulunan dükkana, şevli bir pencere ile 

açılmaktadır. Mutfak giriş kapısı karşısında bulunan duvarda raflı bir niş bulunmaktadır. 

Dükkan kısmı camekanlı bir kapı ile ikiye bölünmüş ve arka kısmı depo olarak 

kullanılmaktadır.  

Zemin katın sofası avluya bir pencere ile açılır. Sofadan bir merdivenle üst katın 

sofasına ulaşılır. Zemin katla benzer bir plan sergileyen üst kata da sağlı sollu iki birim 

açılır. Her ikisi de oda olarak kullanılmaktadır. Soldaki oda zemin kattakiyle benzerdir. 

Fakat aslı yaşam alanı olması nedeniyle bu oda daha özenli olarak düzenlenmiştir. 

Pencere önünde bir seki vardır. Ayrıca duvarda niş şeklinde bir dolap bulunmaktadır. 

Diğer oda daha özenli düzenlenmiştir. Bezeme açısından dikkati çeker. İki kısma 

ayrılmış olan bu odada taçlı çiçeklik raflı dolabı ile dikkati çeker.  

Zemin kat sofasına açılan oda, avlu yönünde şevli iki pencere ile 

aydınlatılmıştır.  Bu katta diğer mekân olan mutfak, avluya ve önündeki dükkâna açılan 

birer pencere ile dikkati çeker. Dükkân yönündeki şevli pencerenin sonradan kapatıldığı 

görülmektedir. Mutfak tezgâhı bu pencere önüne yerleştirilmiştir. Zemin kat sofası üst 

kat sofasına ahşap bir merdivenle bağlanmıştır. Bu merdiven zemin katta bir kapı ile 

ayrılmıştır. Merdiven altında ahşap kapaklı bir servis mekanı dikkati çekmekle beraber 

bugün kullanılmamaktadır. Üst katta sofaya açılan merdivenin bitiş noktasında çatıya 

doğru uzanan kaldırılabilir ahşap bir merdiven daha bulunmaktadır. Bu merdiven 

minderlik olarak adlandırılan bölümün üzerine konmuştur.  

Üst kat sofası kuzey güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlıdır. Sofa 

cephede avluya doğru kademeli bir alan tutar. Sofanın kuzey duvarında sofayı 
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aydınlatan şevli bir tepe penceresi görülmektedir. Pencerenin hemen yanında dilimli 

kemerli ağzı açık ahşap dolap nişi bulunur. Sofanın güneye çıkma yapan kısmında ön 

yüzde dikdörtgen formlu iki , batı yüzünde bir pencere açıklığı vardır. Sofanın pencere 

önündeki çıkma yapan kısmına, ahşap sedir yapılarak oturma yeri sofa zemininden 

yükseltilmiştir. Üst kat sofasının doğusunda biri küçük diğeri büyük iki ayrı oda 

bulunmaktadır. Küçük oda penceresiz karanlık olup, muhtemelen sandık odası veya 

kiler olarak kullanılmış olmalıdır. Sofanın batısındaki oda doğu batı doğrultusunda 

uzanmakta ve dikdörtgen planlıdır. Odanın batı ve kuzey duvarı sağır bırakılmıştır. 

Sadece güney cepheye şevli iki pencere açılmıştır. Kuzey duvarın köşelerinde iki 

kapaklı dolap nişi dikkati çekmektedir.   

 Yapının zemin kat tavanında, oval kesitli ahşap hatıllar kullanılmıştır. Bu hatıllar 

üzerine hasır örtü serilmiştir. Üst katta ise ahşap kontrplak malzeme üst örtüyü 

oluşturur. Odalar ve sofa zemini ahşap çakılarak oluşturulmuştur. Hayatın zemininde 

sille taşı kaplama malzemesi olarak görülür.  

 Sofanın kuzey duvarında yer alan iki kollu merdiven "L" planlı tasarlanmıştır.  

Bu merdiven zemin katta bir kapı ile ayrılmıştır. Merdiven altında ahşap kapaklı bir 

servis mekanı bulunmaktadır. Merdiven korkulukları demir çubukların sıralanmasından 

ibarettir. Üst katta sofaya çıkılan merdivenin bitiş noktasında çatıya doğru uzanan 

kaldırılabilir ahşap bir merdiven daha bulunmaktadır. Merdiven, minderlik olarak 

adlandırılan, ahşap bölümün üzerinde durmaktadır.  

 Oda kapıları ahşap malzemeden çakma tekniğinde imal edilmiştir. Kapıların 

açılışları şık düşen vasıtasıyla yapılmaktadır. 

 Odalarda ve sofada gömme dolap, ağzı açık,  bulunmaktadır. Ayrıca odalarda, 

gusülhane, yüklük ve  çiçekliğe yer verilmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Ev dört cephelidir. Giriş cephesi güneydedir. Güney, kuzey ve doğu cephesi 

sağırdır. Saçağın alın tahtası üzerinde yağmur oluğu dolanmaktadır. Sağlam durumdaki 

süslemeli saçaklarda çok fazla bozulma görülmez.  Cepheye hareketlilik katan bir başka 

unsur da pencerelerdir  

Güney cepheye plan şemasının yansıdığı bu cephede odalar ve sofanın kademeli 

olarak bu cepheye kaydırılmasıyla hareketlik sağlanmıştır. 
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Saçaklar: 

Ahşap saçakların yapıdan dışarı taşıntılarının yaklaşık 35-45cm. arasında 

değiştiği görülür. Saçağın alın tahtasın üzerinde yağmur oluğu dolanmaktadır.  

Çıkmalar: 

 Güney cephede giriş kısmının üstünde birinci kat iç sofasının çıkması yer alır. 

Bu çıkma tek yönlü ve iki cepheli tasarlanmıştır. Çıkmanın toplam iki adet penceresi 

vardır. 

Üst kat sofasının güneydoğusundaki oda dikdörtgen planlıdır. Oda planda 

zeminden çıkma yapmaktadır. Kalın ahşap kirişlerin taşıdığı oda avlu duvarına 

dayanır. Güney duvar sağırdır ve yanlarda dikdörtgen formlu şevli birer pencereyle 

oda aydınlatılmaktadır.   

Pencereler: 

 Pencereler dikey dikdörtgen formda tasarlanmıştır. Pencereler şevli olarak, 

duvardan içeriye doğru genişleyerek, yapılmışlardır. Ancak çıkma pencerelerin duvar 

içinde dik açı ile yerleştirilmiştir. Genel ölçüleri 85X165 cm. olup, ½ oranını 

sergilerler. Pencerelerin alınlıklarında silmeli ahşap süsleme izlenmektedir. Pencere 

açılışına göre üstte ve altta iki kanatlı pencere ile çıkmada giyotin pencere 

kullanılmıştır. 

  Konutun demir parmaklıkları sade düzenlenmiştir. Dikeyde açılan yarma 

boşluklarının içerisinden yatay düzlemde demir çubuklar geçirilmiştir. Demir 

parmaklıklar pencere boşluğunun tamamını kaplamıştır. Demir çubuklar ahşap 

kasaya saplanarak sabitlenmişlerdir. 

Kapılar: 

 Evin bütün iç ve dış kapıları ahşap malzemeden çakma tekniğinde yapılmıştır. 

Ana giriş kapısı çift kanatlı tepe pencereli tasarlanmıştır.  

Süsleme: 

Oldukça sade tasarlanan konutta; süsleme özellikle ahşap malzeme üzerinde 

daha çok dolap, ağzıaçık ve çiçekliklerde izlenmektedir. Silmelerle hareket 

kazandırılan çiçekliklerin taç kısmında iri akant ve barok tarzı bitkisel süsleme 

görülmektedir.  Ağzı açıklardaki kaş kemer formları dikkat çeken süsleme 

unsurlardır. 
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 Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Ev yapım malzemesi ve tekniğine göre  geleneksel yöntemler kullanılarak 

inşa edilmiştir.  

 Planı, 1.tipte yer almakta olup, Konya’nın iki göz bir mabeyin şemasını 

yansıtmaktadır. Oda boyutları geleneksele uygundur. 509x309 cm. 323x580 cm. 

ölçülerindedir. Oda yüksekliği ise zemin 290 cm., birinci kat 315 cm. ebatlarındadır. 

 Oda içerisinde gömme dolap, gusülhane gibi ahşap elemanlara yer verilmiştir. 

Sofa ve odalarda sedire oturma düzeni mevcuttur. Evin avlusunda depolar ve dükkan 

gibi sonradan dönüştürülen mekanlar bulunmaktadır. Buna dayanarak hariciyesi 

yoktur diyemiyoruz. Ancak günümüzde geleneksel izbesi yoktur. Yıkanmak için 

geleneksel gusülhanelere yer verilmiştir. Merdiven sofanın içerisinde, duvarına 

konumlanmıştır. İki kollu ahşap merdiven sofanın bir devamı niteliğindedir. Hayatı 

de geleneksele uygundur. Müştemilatı, havuzu yer almaktadır. Konutun konumu 

geleneksel şemaya göre, hayattan içeri çekilerek, dışarıdan algılanması 

zorlaştırılmıştır. Zemin katta sofanın doğusundaki oda, değişimle sonradan mutfağa 

dönüştürülmüştür. Hayata girişin hemen doğusunda geleneksel hela bulunmaktadır. 

Konutta müştemilat alanları odalar mevcuttur. Muhtemelen bu kısımlar ev ilk 

yapıldığı dönemde çaraş, ahır, tandır, mutfak damı olarak kullanılıyordu. Tavanlar 

geleneksel ahşap kirişlemelidir. Ancak sonradan kontrplak kaplama ile bu kirişler 

kapatılmıştır. Odaların ve sofanın zemini geleneksel malzeme ile ahşap kaplamalıdır. 

Mutfak ve dükkan zemininde sonraki dönem ilavesi beton şap kullanılmıştır. Evin 

batısındaki dikey dikdörtgen planlı depo zemini ise topraktır. Oda kapıları geleneksel 

çakma tekniğinde olup, kilit düzeneğinde şık düşen kullanılmıştır. 

  Cephesi oldukça sade düzenlenmiştir. Evin hayata açılan kapısı ana caddeye 

yönelmektedir. Eve giriş ise geleneksele uygun biçimde, hayat içerisinden 

sağlanmıştır. Mimarideki gelişmeler kırma çatıyı Marsilya tipi kiremit ile 

kapattırmıştır. Saçak 50 cm. dışarı taşırılmış olup, ana caddede çatı suyu, yağmur 

oluğu ile tahliye edilmiştir. Sofa ve oda çıkmaları da geleneksel tarzda inşa 

edilmiştir. Hayata açılan kapı demir malzeme ile sonradan yenilenmiştir. Konuta 

giriş kapısı ahşap malzemeden geleneksel çakma tekniğinde yapılmıştır. Pencereler 

değişime uğramış ½ oranlarıyla izlenirler. Dikey ve yatay demir çubukların 

kullanıldığı geleneksel demir parmaklık kullanımına gidilmiştir.  
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Katalog No: 25 

Yapının İsmi: Nakipoğlu Evi 

Fotoğraf No: 186-191 

Çizim No: 101-105 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonları 

Sahibi: Nakipoğlu Vakfı 

Yapının Yeri: Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, Seyit İbrahim Sokak üzerinde 

10 kapı numarasında 20355 Ada, 14 nolu  parsel üzerinde  bulunan tescilli yapı, 

Nakipoğlu Camiinin güney doğusunda yer alır. 

Genel Tanım: 

 Konya'nın ünlü ailelerinden Nakipoğulları, bulundukları mahallede arsaları, 

tescilli konutları, camisi ile birilikte önemli eserler bırakmışlardır. Günümüzde bu 

mülkler Nakipoğlu İbrahim Vakfı tarafından yönetilmektedir. Celile Berk,  evin 

etrafının arsalarla çevrili olduğunu, bağlar ve bahçeler bulunduğunu 

bildirmektedir.(Berk, 1951:96) Söz konusu durum 1928 tarihli kadastro planlarında 

açıkça görülmektedir. Özellikle bağların oldukça büyük bir alan kapladığı 

anlaşılmaktadır. Konut, müştemilatı ve hayatıyla kuzey güney doğrultusunda, yol 

istikametinde yer almaktadır. İki katlı evin üst örtüsü düz toprak damdır. Her dört yönde 

de cepheler izlenebilmektedir. Plan tipi olarak iç sofa kullanılmıştır. Evin ana girişi 

hayata bakmaktadır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Bahçe duvarı 80 cm. kerpiç duvarlarla örülmüştür. Ana mekan ve müştemilat 

taşıyıcı dış duvarlarının su basman seviyesine kadar moloz taşla örülmüştür. Bu temel 

üzerinde duvarlar kerpiç malzeme ile örülmüş ve ahşap hatıllarda bağlayıcı unsur olarak 

kullanılmıştır. 

Plan: 

 Zemin katta hayatta kullanılmayan bir havuz batı yönde hayat duvarına bitişik 

tuvalet, doğu yönde müştemilat kısımlarına yer verilmiştir. Hayata giriş batı yöndeki 

duvara açılan çift kanatlı bir kapı ile sağlanmıştır. Ana giriş hayata yönelmiştir. Tek 

kanatlı giriş kapısı ile taşlığa ve sofaya geçilmektedir. Sofa kuzey güney yönünde 

dikey dikdörtgen aksta yerleştirilmiştir. Girişin tam karşısında ahşap merdiven bunun 

batısında küçük bir odaya yer verilmiştir. Sofanın batı yönünde üç oda, doğu 
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yönünde iki oda vardır. Sofayı ikiye bölen duvar sonraki dönem ilavesidir. Özgün 

planda bu duvar görülmez. Ayrıca doğu yönde ikinci bir giriş açıklığı da muhdes 

ektir. Buradaki tek kanatlı kapı ile kuzeybatı köşedeki odaya girilmektedir. 

 Birinci kat, sofası da kuzey güney eksenlidir. Planlamada sofanın iki yanında 

onunla aynı dikey düzlemde iki oda vardır. Kuzeyde ise yatay dikdörtgen planlı 

odalar simetrik olarak merdiven evinin iki yanına karşılıklı yerleştirilmiştir. Sofanın 

kuzeyinde merdiven evi ile yanında küçük bir oda tasarlanmıştır.  

 Yaşama birimlerinde döşemeler uzun dikey dikdörtgen ahşap elemanların 

zemine çakılması suretiyle meydana gelmiştir. Yapının zemin kat sofasında ve 

avluda kaplama olarak taş malzemede görülür. Tavanlarda ise ahşap yuvarlamaların 

üstüne  ahşap kaplama yapılmıştır. 

 Ahşap merdiven girişin karşı duvarında sofanın devamında 

konumlandırılmıştır. Merdiven evi içerisinde, ahşap iki kollu imal edilmiştir. 

Merdivenin küpeşte ve korkulukları profillerle hareketlendirilmiştir. 

 İç kapılar çakma tekniğinde imal edilmiş olup, kapı kilitlerinde şık düşen 

kullanılmıştır. 

 Odaların içinde yüklük, çiçeklik, ağzıaçık ve ahşap dolapların tasarlandıkları 

gözlemlenir. Bu ahşap elemanlar oldukça sade tasarlanmışlardır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Güney cephesi hayata bakan konut kendi içine yönelmiş olup, aynı zamanda 

ana giriş kısmını oluşturmaktadır. Giriş tek kanatlı, çakma tekniğinde imal edilen 

ahşap bir kapı ile sağlanmıştır. Kapının iki yanında simetrik pencereler vardır. Kapı 

üstünde de tepe penceresi bulunmaktadır. Girişin hemen üstünde sofa çıkmasına yer 

verilmiştir. Sofayı taşıyan dört adet ahşap direk taşlığın üzerine oturmaktadır. 

Cephede pencerelerde, oda çıkmalarında, giriş ve üstündeki sofada tam bir uyum ve 

simetriden söz edilebilmektedir. Üçlü ana giriş vurgusunun üstündeki sofa 

çıkmasının üç adet penceresi uyumu ile başlayan tasarımlar özellikle pencerelerde bir 

anlam kazanmaktadır. Zemin ve birinci kat oda pencereleri altta ve üstte dörderli 

dizilişi yatay ve dikey akslarda buluşturulmuşlardır. Doğu ve batı yöndeki oda 

çıkmalarının yan yüz görünümleri ve pencereleri de bu simetriyi tamamlayan mimari 

öğelerdir. 

 Kuzey cephe kısmen sağır bırakılmıştır. Düzensiz ve farklı boyutlarda altı 
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adet oda penceresi tasarlanmıştır. Oda çıkmalarına aynı düzlem üzerinde 

çakıştırılamaz. 

 Doğu cephede zemin katta tek pencere bulunmaktadır. Oda çıkmasının iki 

penceresi, güney sofa çıkmasının yan yüz tek penceresi bu cepheye aksetmektedir. 

Birinci kat odasının iki adet penceresi vardır. Cephe içerisinde tam bir uyum ve 

simetriden söz edilemez. Ancak oda çıkması ile odanın ikişerli pencere düzeni yatay 

aksta aynı düzlemden geçmektedir. 

 Batı cephe aynı zamanda yola bakmaktadır. Zemin katta iki adet pencere 

görülür. Birinci katta oda sofa çıkmasının iki adet, odanın tek, güney cephe sofa 

çıkması yan yüzün tek, penceresi izlenmektedir. Cephe bütününde uyumsuzdur.  Oda 

çıkmasının altında muhdes ilavelere rastlanılmaktadır. Ayrıca bu cepheye çift kanatlı, 

çakma tekniğinde, ahşap kapıda yansımıştır. 

Saçaklar:  

 Saçaklarda Geleneksel Konya Evlerinde normalde kındıra veya kirpi saçak 

kullanılmaktadır. Ancak Nakiboğlu evinde, sonraki dönem kolaylığı ve ilavesi 

olarak, duvarları korumak için oluklu kiremit kullanılmıştır. Akan suların saçaktan 

sızıp duvara çarpmasına mani olmak için ahşap çörtenler kullanılmıştır. 

Çıkmalar: 

 Konutta üç adet çıkma bulunmaktadır. Güney cephedeki sofa çıkması tek 

yönlü ve üç cephelidir. Yapım tekniği olarak bağdadi kullanılmıştır. Üst örtü düz 

toprak dama uygun olarak çıkmanın şeklinden dolayı üç cepheli şekillenmiştir. 

Toplam beş adet penceresi vardır. Güneyde üçlü pencere dizisi yanlarda birer adet ile 

sonlandırılmıştır. Pencerelerde demir parmaklık kullanımı izlenmektedir. Çıkma 

beden duvarlarından çıkan iki adet ahşap kiriş ile dört adet ahşap direk üzerinde 

oturmaktadır. 

 Doğu ve batıdaki oda çıkmaları simetrik tasarlanmıştır. Aynı özellikleri 

barındıran oda çıkmaları tek yönlü ve üç cepheli düzenlenmiştir. Yapım tekniği 

olarak bağdadi kullanılmıştır. Üst örtü düz toprak dama uygun olarak çıkmanın 

şeklinden dolayı üç cepheli şekillenmiştir. Toplamda dörder adet pencereleri vardır. 

Bunlardan ikisi ana yöne, diğerleri birer birer yan cephelere açılmıştır. Pencerelerde 

demir parmaklık kullanımı izlenmektedir. Çıkma, beden duvarlarından çıkan iki adet 

ahşap kiriş ve bunun altındaki ahşap payandalar ile taşıtılmıştır. 
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Pencereler: 

 Güney cephede zemin ve birinci katta oda ve sofa pencereleri 150X90 cm. 

ölçülerinde tasarlanmışlardır. Kapı üstü penceresi farklı olarak 90X70 cm. 

ebatlarındadır. Pencere tipi olarak çıkmalarda giyotin, odalarda altta ve üstte açılan 

simetrik iki kanatlı üretilmiştir. Ahşap kasalı pencereler sade alınlıksız yapılmıştır. 

Pencerelerin tamamı demir parmaklıklıdır. 

 Kuzey cephe birinci katında üç oda, iki sofa penceresi yine 150X90 cm. 

boyutlarında düzenlenmiştir. Ancak bu cephede dört adet farklı boyutlarda küçük 

pencereler açılmıştır. Pencerelerin tümü demir parmaklıklarla korunmuştur. 

 Batı cephe pencerelerinde birinci katta üç sofa ve bir oda penceresi hemen 

hemen aynı ölçülerde 150X90 cm. ile diğer pencereler ile uyumluyken diğeri 

108X70cm. ile farklı ebatlardadır. Ayrıca bu pencerede demir parmaklıkta 

kullanılmaması sonraki dönem ilavesi olduğunu düşündürmektedir. 

 Doğu cephede üç adet sofa, iki adet oda penceresi yine 150X90 cm. 

ebatlarında üretilmiştir. Zemin kattaki tek oda penceresi 90X60 cm. boyutlarındadır. 

 Zemin kat ve birinci katın kimi demir parmaklıklı pencereler daire kesitli 

olup, dövme demir parmaklıklar yarma tekniğinde üretilmiştir. Demir parmaklıklar 

açılarak dikey yönde  yatay parçaların içerisinden geçmesi suretiyle ahşap kasalara 

saplanmıştır.  

Kapılar: 

 Konutun hayata açılan kapısı çift kanatlı olup, çakma tekniğinde üretilmiştir. 

Kapının üzerinde tek yöne eğimli duvar üstündeki Marsilya kiremitlerle aynı 

zamanda, saçak vazifesi görmektedir. Ana giriş kapısı tek kanatlı ve yine çakma 

tekniğinde üretilmiştir. Ayrıca sonradan açılan hayattan girilen tek kanatlı çakma 

kapı batı cephede bulunmaktadır.  Günümüzde bu üç giriş kapısı vardır.   

 Süsleme: 

 Cephelerde genelde asimetrik düzenlemeler hakimdir. Ancak güney cephe 

aynı zamanda ana girişte dikey ve yatay akslar üzerinde tüm pencereler aynı 

düzlemde çakışmışlardır. Çıkmadaki üçlü pencere ve altındaki girişte üçlü giriş 

vurgusu da dikey simetri aksına uygun örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 

cephelerde zemin kat ve birinci kat pencereleri dikey aks üzerinde buluşmazlar. 

Ancak birinci katta yatay düzlemde örtüşenler bulunmaktadır. Yapı dışta ve içte 
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genelde sade tasarlanmıştır. Yapının ahşap dolap ve çiçekliklerde oyma tekniğinde 

yapılmış süslemelerin ilk etapta dikkati çektiği görülür. Yapının sofa çıkmasını 

taşıyan dört ahşap sütunda oyma tekniğinde yapılmış sütun başlığı havası veren bir 

uygulama izlenmektedir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi subasman kotuna kadar moloz taş üzerinde kerpiç ve ahşap 

hatıl olup, yığma tekniği ile geleneksel metotlara uygun inşa edilmiştir.  

 Plan iç sofalıdır. Merdiven sofanın devamında girişin karşısında yer 

almaktadır. Planı 2. tipteki grupta bulunmaktadır. Sofanın iki yanındaki odalar, 

sofaya paralel, dikey dikdörtgendir. Köşedeki odalar ise sofaya dik yatay dikdörtgen 

planlı tasarlanmıştır. Zemin kat planında oynamalar olduğu için birinci kat odaların 

boyutları verilecektir. Buna göre sofaya paralel odalar 705x380, sofaya dik 

konumlanmış odalar 650x400 cm. ölçülere sahiptir. Zemin katta 265 cm., birinci 

katta 285 cm. yükseklik ölçülmüştür.   

 Geleneksel olarak genelde odaların içerisinde yüklük, gusülhane, çiçeklik ve 

gömme dolaplara yer verilmiştir. Oldukça büyük bir alanda bulunan evin geleneksel 

hariciyesi vardır. Ancak günümüze ulaşamamıştır. İzbesi kullanımı yoktur. Yıkanma 

geleneksel gusülhanelerde gerçekleşmiştir. Ahşap iki kollu merdiven geleneksel 

tarzda yapılmıştır. Geleneksel hayatı oldukça büyüktür. Hayatta, geleneksel şemeaya 

uygun şekilde; mutfak, hela, tandır ve ahırlar yer almaktadır. Konutun su ihtiyacı 

günümüzde şebekeden sağlanır. Ancak kuyusu ve tulumbası ilk yapıldığında hayatta 

olmalıdır. Tavanlarda yuvarlak kesitli ahşap kirişlemeler ahşap kaplama tahtası ile 

geleneksel yönteme göre örtülmüştür. Mekan içi döşemelerde ise yine geleneksel 

ahşap çakılmıştır. İç oda kapıları ve dolap kapakları geleneksel çakma tekniğiyle 

üretilmiştir.  

 Cepheler oldukça sade düzenlenmiştir. Sokak cephesinde bahçe duvarı ve 

giriş vardır. Geleneksel şemaya uygun olarak, ana giriş hayattan yapılmakta olup, 

yine ev kendi içinde hayata yöneliktir. Üst örtü geleneksel düz toprak dam 

şeklindedir. Saçaklar geleneksel kındıra ve kirpi saçak kullanılmıştır. Ahşap 

çörtenler, üst örtü suyunu dışarı taşırlar. Konutta geleneksel, sofa çıkması ve iki adet 

oda çıkması tasarlanmıştır. Dış kapılarda geleneksel yöntemde çakma tekniğinde 

imal edilmiştir. Pencereler farklı boyutlarda tasarlanmıştır. 3/5, 1/3, 1/2 oranında 
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görülmektedir. Pencerelerde geleneksel yatay ve dikey demir çubuklar koruma 

sağlamıştır. 
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Katalog No: 26 

Yapının İsmi: Nakipoğlu Taş Konak  

Fotoğraf No: 192-201 

Çizim No: 106-109 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl başları 

Sahibi: Nakipoğlu Vakfı 

Yapının Yeri: Konya ili, Karatay ilçesi, Ahmet Fakı Mahallesi, Seyyid İbrahim 

Sokak, Nakiboğlu Konağı No:14 ve eklentileriyle tapuda 18 M I Pafta, 20355 Ada, 

14 Parselde yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

 Nakipoğlu Konağı geniş bir hayat içerisinde, doğu batı yönünde uzanan, iç 

sofalı iki katlı plan düzeninde yapılmıştır. Evin müştemilatları olarak ahır, mutfak ve 

samanlık görülmektedir.  Giriş kapısı önünde enine dikdörtgen bir havuz 

bulunmaktadır. Nakipoğlu Konağı, her dört cepheden de izlenebilmektedir. Konağın 

üst örtüsü kırma beşik çatı olup üzeri çinko kaplıdır.  

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım malzemesi olarak, ana taşıyıcı duvarlarda yığma tekniğinde moloz taş 

kullanılarak binanın iki katı yapılmıştır. Ayrıca duvarları yaparken bağlayıcı malzeme 

olarak ahşap hatıl kullanıldığı da görülmektedir. Müştemilattaki yapılar yığma 

tekniğinde kerpiç malzemeden yine ahşap hatıllı inşa edilmişlerdir. 

Plan: 

 Konak plan olarak bodrum, zemin ve birinci katlardan oluşmaktadır. 

Taşınmazın kuzeyinden üç basamaklı bir merdivenle inilen bodrum katına tek kanatlı 

ahşap bir kapıdan girilir. Bodrum kat eşit aralıklarla bölünmüş, dikey dikdörtgen, üç 

ayrı mekandan oluşmuştur. Depo olarak tasarlanan hacimler doğu batı doğrultusunda 

uzanır. Bodrum katın güneyindeki odanın batısında zemin ve birinci kata çıkışı 

sağlayan ahşap merdivenler görülür.  Batı cephede iki pencere, doğu yönde dört adet 

pencere ile aydınlatılmıştır. 

 Yapının zemin katı birinci kata çıkışı sağlayan merdivenin kuzey ve güneyinde 

birer oda oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu odalar konutun hariciye bölümüdür. 

Her iki oda da ana cepheye açılan birer adet pencere ile aydınlatılır. 
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 Birinci kata yapının batısında dışarıdan on basamaklı bir merdivenle ulaşılır. 

İki kanatlı bir ahşap kapı ile yapıya girilir. Kapının iki yanında pencere tasarlanmıştır. 

Esas yaşam alanı olan birinci kat plan olarak ortada bir sofa ve sofanın etrafında 

odalardan oluşmaktadır. Doğu batı yönünde uzanan sofanın iki yanında kuzey ve 

güneyindeki üçer oda simetrik olarak tasarlanmıştır. Bu odalardan ortadakiler 

diğerlerine göre daha küçüktür. İç sofanın kuzeyindeki küçük olan odadan, sonradan 

ilave edilen tuvalet, banyo ve mutfak bölümüne girilmektedir. Evin köşelerinde yer 

alan, aynı ölçülerde tasarlanan, dört adet odanın iç düzenlemesi aynı karakterleri 

barındırmaktadır. Buna göre oda kapıları bir nişin içerisinde doğrudan ağzıaçığa 

açılırlar. Ağzıaçıkların yanında yüklük ve gusülhane yerleştirilmiştir. Her odanın 

duvarında gömme dolap tasarlanmıştır. Ayrıca zeminden yaklaşık 50 cm. yükseklikte 

odaların tüm duvarları boyunca dolanan, ahşap pervaz kullanımı görülmektedir. 

 Sille taşı kaplama malzemesi olarak, hayatta ve ana giriş merdivenlerinde 

kullanılmıştır. Evin giriş taşlığının döşemesinde ise famerit kaplama dikkati 

çekmektedir. Yapının bodrum kat döşemesi sıkıştırılmış toprak şeklinde durmaktadır. 

Zemin katta ana giriş yönünde bulunan girişin yanlarındaki iki odanın zeminine ahşap 

çakılmış olup, diğer depo kısımları toprak zemine sahiptir. Birinci kat döşemelerinde 

ise ahşap çakılmıştır. Bodrum ve zemin kat tavanı ahşap kirişlemeli bırakılmıştır. 

Birinci kat tavanları ise çıtalı ahşap kaplamalı düzenlenmiştir. Bodrum kat ve zemin 

kat arasında, ahşap malzemeden, iki kollu, bir merdiven geçiş imkanı sağlamıştır. 

Odalarda sade tasarlanmış olup; ağzıaçık, gömme dolap, yüklük ve gusülhanelere yer 

verilmiştir. Bodrum ve zemin kat oda kapıları çakma tekniğinde üretilmiştir. Birinci 

kat oda kapıları ile gömme dolap ve yüklük kapakları tablalı imal edilmiştir. Ayrıca 

içte çakma tekniğinde üretilmiş, şık düşenli kapılarla da karşılaşılır.  

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Ana giriş, batı cephe kompozisyonuna simetrik uygulamalar hakimdir. Bunlar 

zemin kat ve birinci kat pencerelerinde izlenmektedir. Bodrum kattan başlayıp birinci 

kata kadar yükselen  köşe taşları dikdörtgen ve kare parçaların birbirini dikey 

eksende takip etmesiyle oluşmuştur. Zemin kat üst kotundan ise yatay kat ayrımı taş 

malzemeden silmelerle vurgulanmıştır. Özenle düzenlenmiş girişte; iç ve dış 

mekânlar arasında ara alan oluşturulmuştur. Ara mekân ana giriş cephesinde, birinci 

kat sofasının altında bulunmaktadır. Bu giriş tasarımında, derin bir niş içerisinde 
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bulunan giriş, üçlü giriş düzenlemesiyle kapı yanındaki simetrik iki pencere ile 

tamamlanmıştır. Ayrıca giriş açıklığı ahşap Bursa kemeri ile vurgulanmıştır. 

Basık kemerli dikdörtgen pencereler ile aydınlatılan yapının birinci katında 

doğu ve batı cephelerinde altı adet; kuzey ve güney cephelerinde ise beşer adet 

pencere yer almaktadır. Bu pencerelerin etrafı dıştan sille taşı ile çevrili olup, 

cepheden dışarı taşırılarak yapıya hareketlilik kazandırılmıştır. 

Saçaklar:  

Ahşap mertek uzatmalı silmeli saçak yapıdan 80cm. dışarı taşırılmıştır. 

Birinci kat seviyesinde saçak yapıyı her dört yönde de dolanır. Tüm saçaklar mertek 

uzatmalıdır ve mertekleri ahşap çıtalarla kaplandığı için görülmez.  

Çıkmalar: 

 Konutta çıkma yoktur. 

Pencereler: 

 Bodrum kat pencereleri 60X105 cm. ölçülerindedir. Batı yönde iki, güneyde 

bir, doğu da ise dört adet pencere ile bodrum kat aydınlatılmıştır. Zemin katın iki 

adet penceresi 90X150 cm. boyutlarındadır. Birinci kat pencereleri de aynı ölçülere 

sahiptir. Bunlar 90X200 cm. tasarlanmışlardır. Batı ve doğu cephede altışar adet 

bulunur. Kuzeyde dört güneyde beş adet pencere vardır. Pencereler üstte ve altta 

açılan simetrik iki yana açılır tipte düzenlenmişlerdir. Tüm pencerelerin söve ve 

lentoları dışa taşkın sille taşı malzeme ile süslemiştir. Birinci kat oda pencerelerinde 

basık yuvarlak kemerli ve kilit taşlı uygulama tercih edilmiştir. Pencereler duvar 

içine yerleşmesinde şevli kenarlar birlikte kullanılmıştır. 

 Demir parmaklıklar pencere korkuluklarda karşımıza çıkarken ayrıca 

bağlayıcı, kenetleyici malzeme olarak da demir kullanılmıştır. Bodrum kat pencere 

demir parmaklıkların yapılışında; yatay ve dikey demir çubukların yarma tekniğiyle 

birbirini kesmiş ve taş söve ve lentolara saplanmıştır. Birinci kat pencereleri "C" 

formlu parçaların ters simetride karşılıklı yerleştirilip kelepçeler  ile birbirine 

bağlanmasından meydana gelmiştir. 

Kapılar: 

 Birinci kat ana giriş kapısı ahşap malzemeden, çift kanatlı ve tablalı imal 

edilmiştir. Ayrıca dikdörtgen formlu kapı üstü penceresi vardır. Zemin katta iki 

odanın iki ayrı kapısı tablalı tek kanatlı ahşap malzemeden yapılmış olup, önlerine 
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demir parmaklıklı bir kapı yerleştirilmiştir. Kuzey cephedeki ilave mekandan 

bodrum kata kapı açılmıştır. Kapı ahşap malzemeden çakma tekniğinde yapılmıştır. 

Süsleme: 

 Dış cephede süsleme öğesi olarak sille taşı; köşelerde bosajlı şekilde, pencere 

söve, lento ve kemerlerinde, yatay kat ayrımlarında kullanılmıştır. Evin giriş 

taşlığındaki famerit kaplamalarda uygulanan kıvrım dallar, iri yapraklar, dört kollu 

yoncalar, "C" kıvrımları dikkati çekmektedir. Saçaklarda ise dantela görünümlü, 

metal süsleme görülmektedir. 

 İçte sofanın tavanı itinalı bir işçiliğe sahiptir. Eşkenar dörtgenler oluşturan 

çıtalı tavanın merkezine fırfır tavan göbeği yerleştirilmiştir. Tavan göbeği üç 

kademeli tasarlanmış olup, ortasından adeta ışın demetlerine gönderme yapan ahşap 

sivri çubuklar çıkmaktadır. Konutun yüklük ve dolapları sade tasarlanmıştır. 

Ağzıaçıkların kemerlerinde  iç ve dış bükey kıvrımlar süsleme amaçlı kullanılmıştır. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi ve teknik gelenekseldir. Ancak tüm kat ana duvarlarının taş 

malzeme ile yığma tekniğinde yapılması değişimin bir göstergesidir.  

 Plan tipi olarak iç sofalı tasarlanmıştır. Planda tam bir simetri hakimdir. 

Sofanın iki yanındaki mekanların boyutları aynıdır. Birinci kata dışarıdan sofa 

aksından on basamaklı merdiven ile ulaşılması da değişimin farklı 

versiyonlarındandır. Sofa içerisinde merdiven bulunmaması ve plan içerisinde 

dörtten fazla odanın yer alması, evin 3.tip plan grubunda yer almasını sağlamaktadır. 

Zemin katın iki odası 290x390 cm. ölçülmüştür. Birinci katın köşelerindeki dört oda 

çok az farkla 320x600 cm. ölçülerinde tasarlanmıştır. Ortada kalan iki küçük 

mekandan, oda olarak planlanan 315x207 cm., çatıya ve yan ilave mekana geçit 

veren kısım ise 320x197 cm. boyutlarındadır. Zemin kat odaları 215 cm., birinci kat 

odaları 350 cm. yüksekliğe sahiptir. Bu ölçülerle gelişmenin oluştuğu görülmektedir. 

 Oda kapılarının doğrudan ağzıaçığa yönelmesi ve yanlarında yüklüğe ve 

gusülhaneye yer verilmesi geleneksel şemayı yansıtır. Ancak bu şemada çiçekliğin 

olması gereken yer düz duvar şeklinde bırakılmıştır. Odalarda gömme dolap bulunur, 

fakat oturma sekisi yoktur. Buradan değişimle mobilyalı kullanıma geçildiği 

anlaşılmaktadır. Konutun hariciyesi değişimin sonucu; zemin katta, iki ayrı kapı ile 

hayata açılan, iki odadan meydana gelmiştir. Oldukça büyük bir bodrum katı yine 
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değişimin bir parçasıdır. Bodrumdaki mekanlardan biri izbe olarak kullanılmış 

olabilir. Yıkanmak için geleneksel gusülhaneler kullanılmıştır. İçte ahşap merdiven 

iki kollu olup, bodrum ile zemin kat arasında bağlantıyı sağlar. Geleneksel hayatı 

oldukça büyüktür. Mutfak, geleneksel olarak hayatta bulunmaktadır. Hela değişime 

uğrayarak, ek ilave bölümle, birinci kattan girişi sağlanmıştır. Konutun kuzeydeki 

ilave mekanın zemin katında gelenekesel tandır vardır. Müştemilatta ahır ve 

samanlık kısmı bulunmaktadır. Konutta şebeke suyu vardır. Ancak kuyu ve tulumba 

görülmemiştir. Bodrum ve zemin kat tavanı geleneksel ahşap kirişlemeli, birinci kat 

tavanı çıtalı ahşap kaplamalı düzenlenmiştir. Sofanın merkezinde fırfır tavan göbeği 

bulunmaktadır. Ana girişteki taşlık döşemelerinde değişimin alameti karo (famerit) 

uygulama ile karşılaşılır. Döşemelerin diğer kısımlar geleneksele uygundur. Oda 

kapıları genelde değişime uğrayarak tablalı imal edilmiştir. Ancak geleneksel çakma 

tekniğinde yapılmış kapılara da rastlanır.  

 Cephe tasarımı gelenekselden tümüyle uzaklaşmıştır. Derin bir niş 

içerisindeki ana giriş, sille taşı ile yapılan yatay kat ayrımları pencere sövelerinde ve 

kemerlerindeki dışa taşkın vurgulama değişimin uygulamalardır. Ana giriş 

açıklığındaki Bursa kemer hatırlatmaları, saçakta palmetin metal malzeme üzerinde 

adeta dantela görünümlü işlenmesi, pencereler arasındaki simetrik uyum, bosajlı köşe 

taşları uygulamaları değişimi yansıtmaktadır. Konut hayat içerisinde bulunduğu için 

sokak ile bağlantısı yoktur. Mimarideki gelişmeler ile üst örtü beşik çatılı, üzerine 

çinko kaplıdır. Çinko malzemeye de daha önce rastlanılmamıştır. Yağmur oluklu 

saçak dışa taşkın tasarlanmıştır. İlginç bir özellikle konutta çıkma yoktur. Dış giriş 

kapıları değişimle birlikte tablalı imal edilmiştir. Ancak kuzeydeki ilave mekanın 

kapısı çakma tekniğinde üretilmiştir. Pencerelerin oranları farklıdır. Bodrum ve 

birinci katta yaklaşık ½, zemin kat ise 3/5 oranında tasarlanmıştır. İki tip demir 

parmaklık vardır. Geleneksel demir çubukların birbirine geçmesiyle oluşan ve 

değişimin motifi “C” parçaların birbirine kelepçeler ile tutturulduğu şekilde yer 

alırlar. 
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Katalog No: 27 

Yapının İsmi: Noter Ragıp Anadol Evi 

Fotoğraf No: 202-210 

Çizim No: 110-113 

Yapım Tarihi: 20. Yüzyıl İlk Çeyreği 

Sahibi: Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü 

Yapının Yeri: Konya İli, Karatay İlçesi, Çifte Merdiven Mahallesi Vali İzzet Bey 

Caddesi No:1 2736 ada, 1 parsel üzerinde yer alır. 

Genel Tanım: 

 20. yüzyıl ilk çeyreği sivil mimarlık örneği olan yapı bodrum katla birlikte üç 

katlıdır. Konutun restorasyonu 1991–1996 yılları arası tamamlanmıştır. Sonrasında 

Konya Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na tahsis edilmiştir. Eser, 2010 

yılında küçük bir yangın atlatmıştır. İki sokağın kesiştiği köşe parselde yer alan 

konutun, küçük avlusu günümüzde araba garajı olarak kullanılmaktadır. Kırma çatı, 

Marsilya kiremitle kaplanmış olup çatı arası yaşama birimleri olarak 

kullanılmaktadır. Evin, doğrudan sokağa açılan doğu cephesinde bir ana giriş ve 

güney cepheden doğrudan merdivenlere açılan bir giriş olmak üzere toplam iki girişi 

vardır. Üç yönde de cepheleri izlenen evin batı cephesi yanındaki binaya bağlı olarak 

sağır kalmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

Evin yapım sisteminde karğir (yığma) tekniği kullanılmıştır. Yığma taşıyıcı 

sistemi moloz taş, kesme taş, tuğla ve ahşap karkastan oluşmaktadır. Zemin kat ve 

birinci katta ahşap direklerin arası taş ve tuğla ile doldurularak hımış tekniği ile 

oluşturulmuştur. Bodrum katta ise moloz taş ve kesme taş yine yığma tekniğinde inşa 

edilmiştir. 

Konutta zengin bir ahşap kullanımı vardır. Bu ahşap kullanımı hem işlevsel 

hem de estetik bir şekilde kullanılmıştır 

Metal malzeme, pencere ve kapı şebekelerinde, korkuluklarda karşımıza 

çıkarken ayrıca bağlayıcı, kenetleyici malzeme olarak da kullanılır. Yapıda pencere 

yüzeylerinde görülen demir parmaklıklarda estetik bir görünüm hakimdir. 
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Plan: 

Bodrum kata ahşap bir merdivenle ulaşılmaktadır. İki bölüme ayrılan bodrum 

katta odalardan biri kazan dairesini diğeri ise arşiv kısmını oluşturur. 

Zemin kat planı, sokakla doğrudan ilişkili iki girişle tasarlanmıştır. Doğu 

cephedeki ana girişle taşlığa, ardından da iç sofaya geçilir. İç sofa etrafında üç oda 

bulunur. İç sofaya açılan bir koridorla merdiven ve tuvalete ulaşılır. Koridorun 

sonundaki bir kapıyla arşiv memuru odasına geçilir. Güney cephesindeki kapıyla 

direk merdivenlere geçilir. Buradaki kapıyla uzunlamasına dikdörtgen fotokopi 

odasına ulaşılır. Bu odanın arkasında ikinci bir oda terasın tam altında 

bulunmaktadır. (Aygör, 2005: 70). 

 Birinci kat planında iç sofa etrafında toplam dört oda bulunmaktadır. 

Merdiven sahanlığının yanına tuvalet ve lavabo restorasyon sırasında yapılan 

ilavelerdendir. Batı cephesinde uzun ince bir koridor ile ulaşılan, günümüzde çay 

ocağı olarak kullanılan kısım ile terasa çıkılmaktadır. Ayrıca doğu yönde balkon 

tasarlanmıştır. (Aygör, 2005: 71). 

Çatı katı yaşama birimleri olarak tasarlanmıştır. Uzun ince odanın doğu ve 

güney cephesinde birer balkona yer verilmiştir. (Aygör, 2005: 71). 

 Konutun zemin döşemeleri her üç katta da ahşap kaplamalıdır. Bu 

kaplamalarda yangın sonrası yenilenmiştir. Ancak zemin ve birinci kat sofası özgün 

famerit (taş kaplama) ile döşenmiştir. Ayrıca ıslak hacimler mutfak ve tuvalette 

zeminler seramik malzeme ile sonradan yenilenmiştir. Bodrum kat aslında ahşap 

kirişlemeli ve direkli iken restorasyon sonrası ahşap ile kaplanmıştır. Yapının 

tavanları genelde çıtalı ahşap kaplamalıdır. Ancak son restorasyonda tavanlarda alcı 

işçiliği görülmektedir. Bodrum katın merdiveni ahşap malzemeden, tek kollu, 

simetrik baba ve korkuluklu yapılmıştır. Güney cephedeki girişle doğrudan ulaşılan 

merdiven, iki kollu, betonarme malzemeden inşa edilmiştir. İçeride odaların 

arasındaki  merdiven ahşap malzemeden, iki kollu tasarlanmıştır. 

 Odaların içerisindeki düzenlemeler mobilyalı kullanıma uygun yapılmıştır. 

Zemin katta bir odada gömme dolap vardır. Geleneksel yüklük, çiçeklik, ağzıaçık, 

ortadan kalkmıştır. 

 İç oda kapılarının tamamı tablalı imal  edilmiştir. Kilit düzeneklerinde kapı 

kulpu kullanılmıştır. 
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Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Ana giriş, doğu cephe kompozisyonuna simetrik uygulamalar hakimdir. 

Bunlar zemin kat ve bodrum kat pencerelerinde izlenmektedir. Zemin kattaki köşe 

taşları dikdörtgen ve kare parçaların birbirini dikey eksende takip etmesiyle 

oluşmuştur. Birinci katta yer alan köşe taşları plasterlı sütunlar biçiminde dikdörtgen 

kesitli ve yivlidir. Bodrum kat kesme taşın düzgün sıralanmasıyla şekillenmiştir. Bu 

kesme taşların üzerinde kare, dikdörtgen formlu panolar içlerindeki kartuşlarla 

sergilenmiştir. Bodrum katta düz sille taşından yatay kat ayrımı yapılmışken. Birinci 

kat tavan ve zemin kat döşeme seviyelerinde kesme taşın silmelerle 

profillendirilmesiyle oluşmuş yatay kat ayrımları görülmektedir. (Aygör, 2005: 71). 

Evin doğu cephesi, ana giriş, dikkat çekici biçimde vurgulanmıştır. Kapıya 

bodrum kat yüksekliğinden başlayan beş basamaklı merdivenle ulaşılır. Giriş derince 

bir niş içerisinde bulunur. Kapının iki yanında pencerelere yer verilmiştir. Böylece 

üçlü giriş düzenlemesi sergilenir. Girişin hemen üstünde birinci katta balkon 

tasarlanmış. Yine birinci katın üzerinde çatı katında ikinci bir balkon tasarlanmıştır. 

Böylece girişin etkisini üst katlarla taşıyan cephe tasarımı, insan gözünü yukarı 

doğru çeken balkonların zengin ahşap süslemesiyle son bulur. (Aygör, 2005: 71). 

 Güney cephesi ana cephe ile benzer özellikler sergiler. Zemin kattaki köşe 

taşları dikdörtgen ve kare taş parçaların birbirini dikey eksende takip etmesiyle 

oluşmuştur. Birinci katta yer alan dört adet köşe taşları plasterlı sütunlar biçiminde 

dikdörtgen kesitli ve yivlidir. Bodrum kat kesme taşın düzgün sıralanmasıyla 

şekillenmiştir. Bu kesme taşların üzerinde kare, dikdörtgen formlu panolar 

içlerindeki silmeli kartuşlarıyla sergilenmiştir. Bodrum katta düz sille taşından yatay 

kat ayrımı yapılmışken. Birinci kat ve zemin kat seviyesinde kesme taşın silmeleriyle 

oluşmuş yatay kat ayrımları vardır.  Birinci kattaki oda çıkmasının üzerinde çatı arası 

balkonu bulunmaktadır. Bu cephenin batısındaki ahşap kapıyla yapıya ikinci bir giriş 

verilmiştir. (Aygör, 2005: 72). 

Batı cephe yapılaşmaya bağlı olarak tamamen sağır kalmıştır. Kuzey cephe 

ise diğerlerine göre sade tutulmuştur. Kuzey cephenin de nispeten yarısı sağır sayılır. 

Pencere dizileri yatay kat ayrımları bu cephede de izlenir.  

Yapıda doğu cephe ana giriş, birinci katta iki oda ve balkon boyunca, komplo 

çıkma yapar. Bu çıkma taş konsollara oturan dört ahşap payanda ile taşınır. Birinci 
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kattaki balkon çıkması iç sofa boyutundadır. Balkon dört ahşap direkle, üç açıklığa 

ayrılmıştır. Ortadaki iki direk yivlidir. Üç açıklıktan ortadaki daha geniş tutulmuştur. 

Açıklıklar alınlıklarında Barok karakterli ahşap “S” ve “C” kıvrımlı parçalarla girift 

bir biçimde süslenmiştir. Balkon korkuluğu yatayda beş uzun dikdörtgen bölüme 

ayrılmıştır. Tam ortada yuvarlaklar içinde yıldızların sıralandığı ana motif yer alır. 

Bu yuvarlakların altında ve üstünde “X” motifleri sıralanmıştır. Korkuluğun 

tepesinde simetrik üçgenlerden oluşmuş diş sıraları vardır. En alttaki bölüm boş 

bırakılmıştır.  

Çatı katındaki balkon tasarımında iki ahşap direğin ortasına, saçak 

seviyesinden aşağı iki ahşap parça sarkıtılmıştır. Bu iki ahşap parçanın iki yanına 

simetrik olarak “S” kıvrımlı parçalar oturtulmuş araları da ahşap kafesle 

kapatılmıştır. Köşelerdeki ahşap direklerde de “S” kıvrımlarının içi ahşap kafesle 

doldurulmuştur. Balkon korkuluğu ahşap parmaklıklarla korunmuştur. 

Saçaklar: 

Ahşap mertek uzatmalı  silmeli saçak yapıdan 100cm. dışarı taşırılmıştır. 

Birinci kat seviyesinde saçak yapıyı her dört yönde de dolanır. Bu saçağın 

taşınmasında yapının beden duvarlarına oturan ahşap payandalar yardımcı olmuştur. 

Güney yöndeki oda çıkmasına bağlı olarak çıkma üst seviyesi saçakla birleşir. Çatı 

katındaki odanın üzerinde de saçak dolanmaktadır. Buradaki saçaklarda aynı 

özelliktedir. Saçaklar silmelidir. Ahşap payandalar saçağı destekler. Tüm saçaklar 

mertek uzatmalıdır ve mertekleri ahşap çıtalarla kaplandığı için görülmez. (Aygör, 

2005: 73). 

Çıkmalar: 

Yapıda doğu cephe ana giriş, birinci katta iki oda ve balkon boyunca, komplo 

çıkma yapar. Bu çıkma taş konsollara oturan dört  ahşap payanda ile taşınır. Birinci 

kattaki balkon çıkması iç sofa boyutundadır. Balkon dört ahşap direkle, üç açıklığa 

ayrılmıştır. Ortadaki iki direk yivlidir. Üç açıklıktan ortadaki daha geniş tutulmuştur. 

Açıklıklar alınlıklarında Barok karakterli ahşap “S” ve “C” kıvrımlı parçalarla girift 

bir biçimde süslenmiştir. Balkon korkuluğu yatayda beş uzun dikdörtgen bölüme 

ayrılmıştır. Tam ortada yuvarlaklar içinde yıldızların sıralandığı ana motif yer alır. 

Bu yuvarlakların altında ve üstünde “X” motifleri sıralanmıştır. Korkuluğun 
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tepesinde simetrik üçgenlerden oluşmuş diş sıraları vardır. En alttaki bölüm boş 

bırakılmıştır. (Aygör, 2005: 73). 

Çatı katındaki balkon tasarımında iki ahşap direğin ortasına, saçak 

seviyesinden aşağı iki ahşap parça sarkıtılmıştır. Bu iki ahşap parçanın iki yanına 

simetrik olarak “S” kıvrımlı parçalar oturtulmuş araları da ahşap kafesle 

kapatılmıştır. Köşelerdeki ahşap direklerde de “S” kıvrımlarının içi ahşap kafesle 

doldurulmuştur. Balkon korkuluğu ahşap parmaklıklarla korunmuştur. (Aygör, 2005: 

73). 

Güney cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir oda çıkmasıdır. 

Çıkma, ahşap iki volütlü  payandanın, beden duvarından çıkan taş konsollara 

oturmasıyla taşınır. Çıkmanın altında dikdörtgen bölüm altta üstte silmelerle 

hareketlendirilmiştir. Pencere seviyesinden saçağa kadar, kare kesitli ve yivli plastır 

sütün iki köşede kullanılmıştır. Çıkmaya üç cepheden de pencere açılmıştır. Güney 

cephe çatı katı balkonunda iki ahşap direğin arasındaki balkon korkuluğu ahşap 

parmaklıklarla korunmuştur.  

Pencereler: 

 Bodrum kat pencereleri sadece güney ve doğu  cephede görülür. Ana girişte 

iki, güney cephede üç adettir. 75x100cm. ölçüleriyle 3/4 oranındadırlar. Pencerenin 

söveleri yoktur bu söve görevini iki yanındaki kesme taşlar sağlamıştır. Pencere 

üzerinde dikdörtgen lentosu bulunur. Lentonun ortasında dışarı taşırılmış kilit taşı  

vardır. Tek kanatlı pencereler demir parmaklık ve telle korunmuştur. (Aygör, 2005: 

74). 

 Ana girişte boyutları farklı çeşitli pencereler kullanılmıştır. Yapı içerisindeki 

fonksiyonelliğe ve tasarım boyutuna göre sıralanan bu pencerelerden kapı yanında 

yer alanlar küçük tutulmuştur.  Zemin kat oda pencereleri 200x90cm. boyutunda 1/2 

oranındadır. Zemin kat pencereleri taş söve lentolar içinde yer alır. Lento da kilit taşı 

kullanımı vardır. Birinci kat pencereleri 180x150 cm. ölçüsünde, 5/6 oranında yine 

dikdörtgen söve ve lentolar arasındadır. Ancak buradaki söve ve lentolar da yoğun 

profilli silmeler kullanılmıştır. Pencere açılışı üstte ve altta açılan ikişer kanadı olan 

pencere tipidir. Zemin katta pencere boşluğunun tamamını kaplayan demir 

parmaklıklar, birinci katta pencere boşluğunun yarısını kaplar. (Aygör, 2005: 74). 
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 Güney cephe zemin kat pencereleri 92x200 cm. ölçüsünde ½ oranındadır. 

Zemin kat pencereleri dikdörtgen taş söve lentolar içinde yer alır. Lento da kilit taşı 

kullanımı vardır. Pencere boşluğunun tamamını kaplayan demir parmaklık 

kullanılmıştır. Birinci katta oda çıkmasında 180x150 cm. lik pencere vardır. İki 

yanındaki ikişerliden dört pencerede ise 180x75 cm. boyutunda pencereler 

kullanılmıştır. Birinci kat pencereleri dikdörtgen söve ve lentolar arasındadır. Söve 

ve lentolar profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. Pencere parmaklıkları boşluğun 

yarısını doldurur. 

 Pencereler açılışlarına göre üste ve alta açılan ikişer kanatlı tipte yer alırlar. 

Duvar içersindeki pencere boşlukları düz, dik açılı yapılmıştır. 

 Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat pencerelerinde demir parmaklıklara yer 

verilmiştir. Kullanılan ana motifler “U”, “C” kıvrımlarından meydana gelmektedir. 

Aynı kompozisyonlar da “U”, “C” kıvrımları düz ve ters yatay eksende simetrik 

yerleştirilmesiyle tasarımlar oluşturulmuştur. Parçaların birbirine tutturulmasında 

kelepçeler kullanılmıştır. (Aygör, 2005:75). 

Kapılar: 

 Ana giriş kapısı  derince bir niş içerisinde bulunur. Kapının iki yanında 

pencereler bulunmaktadır. Kapı, dikdörtgen kesitli iki sütun ve basık kemerli lento 

yardımıyla çerçeve içine alınmıştır. Basık kemerde kilit taşı kullanılmıştır. Çift 

kanatlı kapının üstünde basık kemerli iki kanatlı kapı üstü penceresi vardır. Kapının 

kanatları özgündür ve ahşaptan yapılmıştır. Kapının kanatları simetriktir. Bir kanadın 

tasarımı üç bölümden oluşur. Altta dikdörtgen çerçeve bunun üstünde daha küçük 

kare çerçeve ile  en üstte uzunlamasına dikdörtgen bölümle kompozisyon 

tamamlanır. Dikdörtgen parçalar silmelerle hareketlendirilmiştir. Basık kemerli kapı 

üstü penceresi demir parmaklıklarla korunmuştur. Parmaklıklar da dikey çubuklar 

kullanılmıştır. (Aygör, 2005: 75). 

 Güney cephe kapısı çift kanatlı, simetrik, ahşap bir kapıdır. İki dikdörtgen 

panonun arasında kare bir çerçeve yerleştirilerek kompozisyonu oluşturulmuştur. 

Dikdörtgen ve kare çerçeveler silmelerle hareketlendirilmiştir.(Aygör, 2005: 75).  

Süsleme: 

 Yapının cephe tasarımındaki esas düzenlemeyi ana giriş cephesi ve güney 

cephesindeki elemanlar oluşturmaktadır. Buna göre zemin kattaki ana giriş, yapının 
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cephe düzenlemesine göre dikey simetri ekseninde yer almaktadır. Özellikle yapı 

dikey simetride  düşünüldüğünde; giriş, birinci kat balkonu ve çatı balkonu aynı 

eksende yer alarak cephe etkisini yukarı doğru çekmiştir. Özenle düzenlenmiş ana 

girişte; iç ve dış mekânlar arasında ara alan oluşturulmuştur. Bu ara mekân ana giriş 

cephesinde, birinci kat sofasının altında bulunmaktadır.  Ana girişin etkisini 

arttırmak için kapı söve ve lentolarla çerçeve içine alınmış, giriş derince bir niş 

içinde tasarlanmış, kapının iki yanına pencereler yerleştirilmiş ve dikey simetri 

eksenin yanından merdiven kullanımına gidilmiştir. Bu cephede simetrik tasarımlar 

dikey ve yatay doğrultuda o kadar belirgindir ki; özellikle, bodrum kat kesme taşları 

ve  pencereleri, bodrum kat dikdörtgen  taş kartuşları, zemin kat ve birinci kat oda 

pencereleri, köşe taşları, tam bir uyum içinde verilmiştir.  

 Güney cephede ise yatay eksenler doğrultusunda; pencereler arasında, 

bodrum kat kesme taşları ve  pencereleri, bodrum kat dikdörtgen  taş kartuşları, ile 

köşe taşlarındaki simetrik oranlardan bahsedilebilir. 

Yapının cephe süslemesinde balkon çıkmalarındaki ahşap işçiliği dikkat 

çekicidir. Ay yıldız, “S” kıvrımları, “X” motifleri, kafes uygulamaları, Konya evleri 

içinde ilginç örnekler olarak karşımıza çıkar. Binadaki taş işçiliği örnekleri Konya 

için en güzel uygulamalardır. Kesme taşın düzgün dizilişi, bodrum kattaki 

dikdörtgenler içindeki parçalar, köşe taşları, plastır sütunlar ve dikey taş dizileri, 

pencerelerdeki silmeler, yoğun süsleme programının elemanlarıdır. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım tekniği olarak geleneksel yığma ve hımış görülür. Ancak burada 

değişim yığma tekniği daha yüksek katlarda tutularak sergilenmiştir. Zemin katın 

pencere alt kotuna kadar yığma taş tekniği uygulanmıştır. Bunun üzerinde ise yine 

değişimi gösteren hımış tekniğinde ahşap arasına taş ve tuğla kullanımı vardır.  

 Planı 3. tipte, iç sofalı ve dört veya daha fazla odalı olup, merdiven sofaya dik 

bağlanan grupta yer almaktadır. Odalar artık geleneksel dışına çıkmıştır. Boyutları 

gelişim göstererek farklılaşır. Değişik boyutlardaki ölçüler 320x438x320 cm. zemin 

kattaki odalardadır. Birinci katta 347x460 cm. ile 336x310 cm. lik yan yana üç 

odadan ortada çıkma yapan biraz daha uzundur. Yükseklik 300 cm. bulur.  

 Odalarda değişimle mobilya kullanımı ortaya çıkar. Sedir ve mindere oturma 

kalkar. Geleneksel yüklük, gusülhane, çiçeklik, ağzı açıklı oda şeması kaldırılmıştır. 
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Konut iki ayrı girişlidir. Ancak hariciyesi yoktur. Bodrum katta izbe yer almaz. 

Yıkanmak için geleneksel gusülhane yoktur. Fakat evin içinde banyo bölümü de 

günümüzde bulunmamaktadır. Muhtemelen restorasyonlar sırasında kullanıma uygun 

fonksiyon verilirken banyo kaldırılmıştır. Ayrı büyük merdiven kullanımı güney 

cephedeki girişte vardır. Bodrum katın iç merdiveni tek kollu ve ahşap malzemeden 

yapılmıştır. İçteki zemin kattan başlayan merdiven ahşap malzemeden iki kollu ve 

sade düzenlenmiştir. Geleneksel hayatı yoktur. Ama küçük bir avlusu günümüzde 

otopark olarak kullanılmaktadır. Değişimin sonucu mutfak ve hela konut içerisinde 

yer alır. Geleneksel tandır, çaraş ve ahır yoktur. Konutta şebeke suyu bağlıdır. 

Tavanlar geleneksel çıtalı ahşap ve alçı ile kapatılmıştır. Döşemeler genelde 

geleneksel ahşap olup zemin ve birinci kat sofalarındaki karo (famerit) Konya’da bir 

dönem yaygınlaşan değişimin moda etkisini göstermektedir. İç oda kapıları 

değişimle tablalı yapılmıştır.  

 Cephe değişerek oldukça yoğun bezenmiştir. Ana giriş doğu cephedeki 

pencereler arası uyum ilk dikkati çeken unsurdur. Bodrum katta rustik parçalı taş 

kullanılmış ve kenarları işlenerek cephede adeta sıva derzi görünümü 

oluşturulmuştur. Zemin kattaki taş işçiliğinde prizmatik dışa taşkın görünüm 

izlenmektedir. Köşe taşları zig zaglı  görünümleri ile dikeyde uzanan taş sıraları, 

plaster sutunçe biçimli köşe silmeleri, yatay kat ayrımları cepheyi etkilemiştir. 

Girişin içeri çekilerek vurgulanması, tüm bunlar değişimi ve Avrupai mimari 

etkilerini yansıtmaktadır. Doğrudan sokakla bağlantılı iki giriş mevcuttur. İki adet 

ana sokak planlı ve düzgün tasarlanmıştır. Çatı mimarisinin gelişmesi, üst örtüde 

kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit ile örtülmeyi beraberinde getirmiştir. Saçak altı 

kaplamalar ile, mertekler gizlenmiştir. Saçağı taşımaya yardımcı “C” kıvrımlı ahşap 

payandalar cepheye ayrı bir görünüm katmıştır. Çatı suyu yağmur olukları ile 

uzaklaştırılmıştır. Konutta iki adet geleneksel çıkma vardır. Bunlar doğu cephedeki 

kat çıkması ve güneydeki oda çıkmasıdır. Değişimler balkon çıkmaları ile çatı 

katından cihannümaların izlenmektedir. Dış sokak kapısının ikisi de ahşap değişimle 

tablalı ve çift kanatlı yapılmışlardır. Pencereler genelde farklı boyutlarda olup, 

bodrum kat 3/4, zemin kat 1/2, birinci kat 5/6 oranlarında tasarlanmışlardır. Demir 

parmaklıklarda değişimin “L” ve “C” formlarıyla dikkati çekmektedir. 
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Katalog No: 28 

Yapının İsmi: Nurhan Halıcıoğlu Evi 

Fotoğraf No: 211-216 

Çizim No: 114-117 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başları 

Sahibi: Büyükşehir Belediyesi 

Yapının Yeri: Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, Mehmet Celebi 

Sokak’ta ve tapuda M29-A-11-D-1-D pafta, 42 ada, 72 parselde kayıtlıdır.  

Genel Tanım: 

 Tescilli konut, şehrin tarihi dokusunda önemli bir konuma sahiptir. Mevlana 

Külliyesi’nin kuzeydoğu yönünde yer alan yapının gerek tarihi Üçler Mezarlığı’nın 

karşısında yer alması gerek çevresinde bulunan tescilli geleneksel konutlarla bir 

bütünlük oluşturmaktadır. Yapıya, küçük bir kapısı bulunan küçük bir hayattan 

girilmekteyken bugün bu hayatın mevcut olmaması nedeni ile konuta doğrudan 

çıkma altında bulunan kapıdan girilmektedir. Yapı bodrum, zemin ve birinci kat 

olmak üzere üç katlı inşa edilmiştir. Bodrum kat müştemilat ve kiler amaçlı 

kullanılan tek bir mekândan oluşmaktadır. Konut, doğu, güney ve batı olmak üzere 

üç cepheye sahiptir. Kuzey cephe sağır bırakılmıştır.  Üst örtü kırma çatılı olup, 

Marsilya tipi kiremitle kaplanmıştır.        

Malzeme ve Teknik: 

Yapım sistemi taş ve kerpiç malzeme ile yığma tekniğinde yapılmıştır. 

Bodrum kat, duvarlarda moloz taş, yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Zemin ve birinci 

katta ana duvarlarında yığma tekniğinde arası ahşap hatıllı kerpiç malzeme 

kullanılmıştır.   

Plan: 

 Doğu batı yönünde uzanan dikdörtgen bir plan şemasına sahip olan konutun 

bodrum katı kiler olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Evin esas yaşam alanları 

zemin ve birinci katta yer almaktadır.  Esas yaşam alanına giriş, ön cephenin çıkması 

altından sağlanmıştır. Konutun girişine merdivenle yükseltilen bir sekiden 

ulaşılmaktadır. 

Konutun esas yaşam bölümlerine giriş, zemin katta güney cepheden iki yanı 

dikey dikdörtgen pencerelerle genişletilmiş büyük bir kapıdan sağlanmaktadır. Kapı 
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zemin katın giriş holüne açılmaktadır. Bu mekânda girişin tam karşında birinci kata 

çıkan merdivenler bulunmaktadır. Merdivenin alt kısmı dolap olarak tasarlanmıştır. 

Eşya deposu olarak kullanılan bu alanda bodrumdaki müştemilata açılan bir kapaklı 

giriş bulunmaktadır. Holün doğusunda yer alan ve sonradan mutfağa çevrilen oda 

kare bir plana, holün batısında yer alan oda ise batı ucu arsanın çarpıklığını gidermek 

için yamuk yapılmış dikdörtgen bir plana sahiptir. Bu yamukluk iç mekânda 

düzeltilmek için gömme dolap ve yüklükle değerlendirilmiştir.  

Birinci kat merdivenle çıkılan bir sofa ve iki odadan oluşmaktadır. Sofanın 

doğusunda yer alan oda sofa ile aynı istikamette; güney kuzey istikametinde 

dikdörtgen bir plana, sofanın batısında yer alan oda ise bunun tersi istikamette 

dikdörtgen bir plana sahiptir. Sofanın güneyinde bir çıkmaya sahiptir. Bu çıkma 

doğudaki odanın çıkması ile aynı yönde birleştirildiği için iki yönlü olarak dışarıya 

açılmaktadır. Odanın çıkması dikdörtgen bir plana sahip olmasına rağmen batıda yer 

alan sofa çıkması nedeniyle iki yönlüdür. Bu odanın ışık ihtiyacı güney duvarda, 

çıkma üzerinde yer alan iki adet pencere ve biri çıkmanın batı yönünde olmak üzere 

doğu duvarda yine iki adet pencere ile sağlanmaktadır. Sofanın batısında yer alan 

oda, kapı ile aynı duvarda yer alan bir yüklüğe sahiptir. Yüklük nişi diğer odaya göre 

daha derindir. Yüklüğün içinde çatının içine çıkılan bir geçit bulunmaktadır. Odanın 

doğu cephesine taşırılan bir çıkması mevcuttur. Binanın kuzey cephesi sağır 

tutulduğu için çıkma iki yönlü sokağa açılmaktadır. 

 Bodrum kat döşemesi sıkıştırılmış topraktır. Zemin kat mutfağı sonraki 

dönemde seramik kaplanmış olup, zemin ve birinci kattaki odaların ve sofaların 

zemini ahşap kaplamalı düzenlenmiştir. Bodrum kat ve birinci kat tavanları ahşap 

kirişlemeli bırakılmıştır. Zemin katta sofa ve mutfak tavanı ahşap kirişlemeli, oda 

tavanı ise ahşap kaplamalıdır. 

 İki kollu ahşap merdiven sofanın devamında batı duvarına 

konumlandırılmıştır. Zemin ve birinci kat arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. 

Merdivenin birinci katta, üzerindeki boşluğa tahtaboş (testilik, minderlik) 

yerleştirilmiştir. Merdivenin altında zemin katta oluşturulan,  depoda bulanan bir 

açıklıktan, ahşap taşıma merdiven ile bodrum kata inilmektedir. 

 Odalar geleneksel şemaya uygundur. Odaların içinde yüklük, gusülhane, 

gömme dolap, çiçeklik, ağzıaçık, sedirli oturma sekisi bulunmaktadır. Yalnızca 
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zemin kattaki mutfak sonraki fonksiyon değişikline bağlı olarak dönüştürülmüştür. 

Seramik kaplama, betonarme tezgah, mutfak dolapları,  lavabo ve su tesisatı ilave 

edilmiştir. 

 İçte odaların kapıları, dolapların ve yüklüklerin kapakları ahşap malzemede  

çakma tekniğinde yapılmışlardır. Kapıların kilit düzeneğinde şık düşen 

kullanılmıştır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Güney cephede ana girişe zemin kattan merdivenle yükseltilmiş bir seki ile 

ulaşılır. Çift kanatlı olabilecek büyüklükteki bu açıklığın kapısı bulunmadığı için 

demir parmaklıklardan oluşan bir kapı ile kapatılmıştır. Bu kapının iki yanında 

dikdörtgen pencereler yer alır.  Sekinin iki yanında kot seviyesinin altında kalan ve 

bodruma açılan ikisi küçük biri büyük üç pencere görülmektedir. Zemin kat oda 

pencereleri dikey simetri eksenindedir. Oda planları farklı olduğu için odalara açılan 

pencere sayıları bu cephede eşit değildir. Batıda yer alan odanın tek penceresi 

doğuda yer alan odanın iki adet penceresi aynı niteliktedir. Birinci katta yer alan 

pencerelerden dört adedi çıkmanın ön cephesinde bir adedi sofa çıkmasının doğu 

yönündedir. Çıkmanın doğusunda kalan odanın iki adet penceresi de çıkma 

üzerindeki pencereler gibi dikey simetri eksenindedir. Zemin kat penceresinden 

farklı olarak bu kattaki pencerelerin ahşap üçgen alınlıklarla vurgulandığı görülür. 

Boyut ve plan bakımından iki kat pencereleri arasında bir fark yoktur. Çatı 

seviyesinde ve çıkmanın alınlığında yer alan bir adet kare pencere çatı içini 

aydınlatmak üzere yapılmıştır. Camları bulunmayan pencerelerin doğramaları büyük 

ölçüde hasarlıdır.  

 Yapının batı cephesinde bodruma açılan ve kot seviyesinden aşağıda kalan bir 

kapı tam üzerinde zemin katın oda penceresi yer almaktadır. Bu pencerenin üzerinde 

birinci katın iki adet oda penceresi mevcuttur. Pencereler güney cephede olduğu gibi 

dikey dikdörtgen bir görünümdedir.  

 Doğu cephede bodrum kattaki müştemilata açılan bir pencere ve onun 

üzerinde zemin katın odasına ait dikey dikdörtgen planlı tek pencere mevcuttur. 

Birinci katta çıkma üzerinde yer alan iki adet pencere plan olarak aynı nitelikte olup 

ön cephedeki birinci kat pencereleri gibi üçgen alınlıklarla vurgulanmıştır. Bu 
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cephede de en dikkat çeken unsur çıkmadır. Fakat bu çıkma arsa çarpıklığını 

gidermek için gönye çıkma şeklinde yapmıştır.  

 Kuzey cephe arsa şartları nedeniyle sağır tutulmuştur. 

Saçaklar: 

 Su oluklu ahşap saçak yapıdan 60cm. dışarıya taşırılmıştır. Güney ve doğu 

cephede çıkma üçgen alınlıklarına göre saçaklar da beşik çatı formunda 

tasarlanmıştır. Alışılmış mertek uzatmalı saçağın mertekleri ahşap çıtalarla 

kaplandığı için görülmez.  

Çıkmalar: 

 Yapının birinci katta iki adet çıkması vardır. Güney cephede yer alan çıkma 

oda ve sofa çıkmasının birleşmesi neticesinde büyük tasarlanmıştır. Dikdörtgen bir 

formda güney cepheden taşan çıkma üzerinde dört adet ön, birer adet yan pencere 

bulunmaktadır. Çıkma tek yönlü ve üç cephelidir. Çıkma beden duvarlarından dışarı 

doğru uzanan ahşap kirişler ve ahşap direkler ile taşınmaktadır. 

 Birinci katın doğu cephesinde sokağa açılan çıkma, arsanın çarpıklığını üst 

kattaki oda da düzeltmek amacıyla üçgen çıkma biçiminde yapılmıştır. Bu çıkma 

üzerinde ön cephesinde iki adet güney cephesinde tek pencere bulunmaktadır. 

Saçakta üçgen alınlıklar iki çıkmada da kullanılmıştır.  

Pencereler: 

Zemin ve birinci kat pencereleri de dikey dikdörtgen formda tasarlanmıştır. 

Genel ölçüleri 80X190 cm. ebatlarında olup ½ oranında düzenlenmişlerdir. 

Pencereler açılış özelliklerine göre çıkmalarda giyotin ve odalarda simetrik altta ve 

üstte açılan ikişer kanatlı  yapılmışlardır. Duvarlar içerisindeki pencere boşlukları 

dışarıdan içeri doğru genişleyen bir yapı ile şevli tasarlanmışlardır. Pencerelerin 

üstünde üçgen alınlık kullanımına gidilmiştir. 

Kapılar: 

Konutta genelinde tek kanatlı çakma tekniğinde tasarlanan kapılar 

bulunmaktadır. Güney cephede ana girişteki kapı iki kanatlı olup yine çakma tekniği 

ile yapılmıştır. 

Süsleme 

 Güney cephede ve doğu cephede birinci katın pencereleri üçgen ahşap 

alınlıklarla vurgulanarak pencere planlarına hareket verilmiştir. Konuta ait eski 
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fotoğraftan süslemeli metal pencere parmaklıklarının bulunduğu görülmektedir. 

Bugün mevcut olmadığı için bu parmaklıkların niteliği ile ilgili bilgi 

edinilememektedir. Ayrıca ön cephede birinci katın iki oda penceresi arasındaki 

nazarlık dikkat çekmektedir.  Konutun güney batı köşesinde çıkma altında yer alan 

bölüme mukarnası andıran bir perdahlama yapılmıştır. Çatı katı seviyesinde çatı 

saçaklarının ön ahşap kaplamaları düşey dalgalı formlara sahiptir.  

 İç mekânda süslemeler yüklüklerin yanında yer alan çiçekliklerde 

yoğunlaşmıştır. Zemin kattaki odanın çiçeklik nişinin üstü düşey dalgalı formlara 

sahip ahşap parçayla kapatılmıştır.  Birinci katta yer alan sofanın doğusundaki 

odadaki çiçeklik nişi üçgen bir alınlıkla diğer oda da dikdörtgen bir plaka ile 

vurgulanmıştır. Konutta yer alan tüm dolap kasaları ve kapakları yağlı boya kaplıdır. 

Üzerinde olabilecek diğer süslemeler ile ilgili bilgi bu boya tabakası nedeniyle fark 

edilmez durumdadır.  

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi geleneksel kerpiç, ahşap hatıl ve moloz taştır. Yığma 

tekniğinde bodruma kadar önce moloz taş, bunun üzerinde ise kerpiç ile inşa 

edilmiştir. 

  Plan karnı yarıktır. Konya’nın iki göz bir mabeyn şemasını yansıtır. Plan 

grubunda 1. tipte yer alır. Merdiven sofa içerisinde ve karşısında yer alır. Odalar 

zemin katta 422x284 cm., 300x285 cm. birinci katta 515x300 cm. ile 412x315 cm. 

ölçülerindedir. Yükseklik zemin ve birinci katta 280 cm. boyutlarındadır.  

 Odalar geleneksel olarak gömme dolaplı, yüklük, gusülhane, çiçeklik ve 

sedirli düzenlenmiştir. Sadece zemin katta batıdaki oda mutfak kullanımına bağlı 

değiştirilmiştir. Konutun geleneksel hariciyesi yoktur. Bodrum kat aynı zamanda 

izbe işlevi de görmüştür. Yıkanma geleneksel gusülhanelerde gerçekleşmiştir. 

Merdiven ahşap malzemeden iki kollu yapılmıştır. Geleneksel hayatı çok küçüktür. 

Mutfak değişerek konutun içerisine alınmıştır. Hela geleneksel şemaya uygun 

dışarıda hayatta bulunur. Müştemilat birimleri ortadan kalktığı için tandır, çaraş, 

ahırlar hakkında bilgimiz yoktur. Evin içerisine su şebekesi alınmıştır. Tavanlar 

geleneksel ahşap kirişlemeli olup, tek oda da ahşap ile kapatılmıştır. Döşemelerde 

yine geleneksel yöntemle ahşap çatılarak kaplanmıştır. Ancak mutfak sonradan 
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seramik ile döşenmiştir. Bodrum kat ise zemin sıkıştırılmış topraktır. Oda kapıları 

geleneksel çakma tekniğinde yapılmıştır.  

 Cephe oldukça sade tasarlanmıştır. Sokak cephesinde hayatın duvarı ve gönye 

oda çıkması izlenmektedir. Evin hayata açılan kapısı sokakla ilişkilidir. Eve giriş 

geleneksel olarak hayat içerisinden sağlanmıştır. Üst örtünün kırma çatılı Marsilya 

kiremit kaplı olması da gelişimi yansıtır. Çatının gelişmesi sonucu  ahşap saçaklar 

yapılmıştır. Saçaklar süslemeli ahşap alınlıkları ile dikkati çeker. Gelişmeyle ortaya 

çıkan metal yağmur olukları çatı suyunu, zemine aktarmaktadır. Konutun ana giriş 

çıkması farklıdır. Sofa ve oda çıkması birleştirilerek büyük bir hacim elde edilmiştir. 

Değişik bir uygulamadır. Diğeri geleneksel gönye çıkma şeklinde birinci katta 

bulunur. Günümüzde dış sokak kapıları kaldırılmıştır. Pencereler değişimin 

özellikleri ½ oranında, üçgen alınlıkta birlikte yapılmıştır. 
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Katalog No: 29 

Yapının İsmi: Ömer Ziya Sarıgüzel Evi 

Fotoğraf No: 217-223 

Çizim No: 118-120 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl başları 

Sahibi: Ömer Ziya Sarıgüzel 

Yapının Yeri: Meram ilçesi,   Uluğbeğ Mah. Gazezler sk No: 10, 17L-2 pafta, 

16719 ada ve 6 parselde bulunmaktadır. 

Genel Tanım: 

Tapu kaydında veraset yoluyla Ömer Ziya Sarıgüzel ve  hissedarlarına ait olan 

evin yapım tarihi kesin bilinmemektedir. Mimari ve süsleme özelliklerine bakılarak 20. 

yüzyıl başlarına tarihlendirmek mümkündür. Konut olarak kullanılan yapı bodrum kat 

hariç zemin ve üst kat olmak üzere iki katlı ve  kırma çatılı olarak yapılmıştır.  Evin ön 

cephesi yola bakar yanlarda komşu binalar bulunmaktadır.  Yan ve arka cephe avlu 

duvarıyla çevrilidir. Ev ikiye bölünmüştür. Böylece iki farklı ailenin yaşayabileceği 

duruma getirilmiştir. Yapının üst örtüsü ahşap kirişlemeli kırma çatılıdır. Kaplama 

malzemesi olarak alaturka kiremit kullanılmıştır.  

Malzeme ve Teknik: 

Beden duvarlar temel seviyesinde moloz taş kullanılarak yığma tekniğinde 

yapılmıştır. Zemin kattan sonrasında hımış tekniğinde ahşap hatıllar arasına kerpiç ve 

tuğla doldurularak duvarlar tamamlanmıştır.   Bodrum kat tamamen taş duvarlıdır.   

Sofa çıkması bağdadi tekniğinde yapılmıştır.  Kalın ahşap çıtaların arası ve arka yüzeyi 

çamur harçla sıvanmıştır.. 

Plan: 

İki katlı iç sofalı ev, iki farklı aile tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle ev iç 

kısımda ikiye bölünmüş ve güney cepheye ayrı bir giriş açılmıştır. Her iki katta da üç 

oda ve sofa bulunmaktadır. Eve yapılan müdahalelerle evin plan şeması değişime 

uğramıştır. Yapıya ek mekânlar yapılmış bazı pencere ve kapılar kapatılarak yerlerine 

yenisi açılmıştır. Mekânlar kademeli olarak batı cepheye doğru taşırılmıştır. Ortada sofa 

uzanır ve sofanın her iki yanında odalar konumlanır.  Sofanın sağındaki iki oda 

ailelerden birinin kullanımına ayrılmıştır. Diğer aile ise sofanın güneyindeki iki odayı 

kullanmaktadırlar. Evin odalarındaki kullanım farklılığı cepheye de yansımıştır.  
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Eve asıl giriş sofa çıkmasının altından sağlanmaktadır. Tek basamakla çıkılan İki 

kanatlı ahşap kapı ile zemin kat sofasına girilir. Kapı üzerinde pencere yer almaktadır.  

Sofa doğu batı doğrultusunda dik olarak uzanmaktadır. Üst kata çıkış merdiveni, sofa 

içinde aynı aks üzerine yerleştirilmiştir.  Sofanın batı ucuna kapı açılarak evin hayatla 

bağlantısı sağlanmıştır. Kapının yanında sonradan üst kata çıkış merdiveni yapılmıştır.  

Sofanın kuzey duvarında dikdörtgen planlı iki oda yer alır. Odaların kapıları 

pencereler gibi üçgen alınlıklı olarak yapılmıştır. Kapının sağındaki ilk oda yola bakan 

dikdörtgen formlu ve şevli iki pencere ile aydınlatılmıştır. Odanın kuzey duvarında 

ahşap dolabı ve batı duvarında çiçeklik nişi yer almaktadır. 

Sofanın kuzey duvarındaki ikinci oda, yanındaki oda gibi dikdörtgen planlıdır. 

Odanın batı ve kuzey duvarında ahşap dolaplar vardır. Oda biri sofaya diğeri avluya 

bakan iki şevli pencere ile aydınlatılmaktadır. Doğu duvarda çiçeklik nişi ve ahşap 

kapaklı yüklüğe sahiptir. Alt kısmı iki kanatlı dolap şeklinde düzenlenmiş niş üçgen 

alınlıklıdır.  Yüklük ve dolaplar yağlı boya ile boyanmış vaziyettedir.  

 Sofanın güneyindeki oda diğer aileye aittir. Bu nedenle sofaya açılan kapı 

kapatılarak evin yan(güney) cephesinden ayrı bir giriş kapısı açılmıştır. Bu kapıya 

yukarı katta özgün merdiven sahanlığına kadar devam eden ahşap basamaklarla ulaşılır. 

Tek kanatlı küçük bir kapıdan evin güneydoğu odasına girilir. Oda biri güney duvarda 

avluya bakan diğeri ise doğu duvarda yola bakan iki şevli pencere ile aydınlatılmıştır. 

Odanın batı duvarında kapaklı dolap nişi dikkati çekmektedir. 

  Üst kata çıkış  güney cephede yukarı doğru devam eden merdivenle sağlanır. Bu 

merdiven özgün merdiven sahanlığına açılır. Üst kattaki odaya gitmek için özgün 

merdiven basamakları kullanılır. Güneydoğudaki bu oda alttaki ile aynı düzenlemeye 

sahiptir. yola bakan iki ve güney duvarda avluya bakan bir şevli penceresi vardır. Güney 

duvarda ahşap kapaklı dolap nişi bulunur.  

Yapının güney bölümü ayrı bir ev olarak düzenlendiği için güney cephede 

bulunan müştemilatın üst kısmı mutfak olarak kullanılmıştır. Mutfağa geçiş yine güney 

cephedeki dışarıdan merdivenle sağlanmaktadır.  

Üst kat sofası ahşap camekânla ikiye bölünmüştür. Sofanın batı duvarında ön 

cephedeki gibi üçlü pencere düzenlemesine gidilmiştir. Yanlarda dikdörtgen formlu 

pencereler ortada ise yuvarlak kemerli pencere dikkati çeker.  Sofanın yola doğru çıkma 

yapan bölümüne sedir yapılmıştır.  
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Üst kat sofasının kuzey duvarında alttaki odalarla aynı düzenlemeye sahip iki 

oda vardır. Bu odalar doğu batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı mekânlardır. 

Kuzeydeki ilk odanın yola bakan iki penceresi vardır. kuzey duvarında ahşap dolap nişi 

ve batı duvarında yüklüğü yer almaktadır. İkinci odanın alttaki gibi üç penceresi vardır. 

Bu pencerelerden biri sofaya, diğer ikisi batı cepheye doğru bakmaktadır. Odanın doğu 

duvarında sadece yuvarlak nişe sahip çiçekliği bulunmaktadır.  

Üst kat sofasının güneybatı köşesine sonradan kapı açılmıştır. Bu kapıyla 

muhdes mekânlarına geçilir. Özgün olmayan bu bölümler wc, banyo, lavabo olarak 

kullanılmaktadır.  

Avlunun biri yan cepheden ve diğeri evin sofasına açılan kapıdan olmak üzere 

iki girişi vardır. Tıpkı avlu gibi hayat da evi kullanan kişiler tarafından ikiye 

bölünmüştür.  Merkezinde çokgen bir süs havuzu bulunmaktadır. Avlu etrafında kümes, 

odunluk depo gibi basit bir şekilde yapılmış birimler yer almaktadır. Avlu zemini sille 

taşıyla kaplanmıştır.  

 Avlunun zemin kaplamasında büyük ve düzgün bloklar halinde Sille taşı 

kullanılmıştır. Zemin kat girişte taşlık kısmındaki famerit taş kaplama dikkat çekicidir. 

Oda ve sofa döşemeleri ahşap çakılarak yapılmıştır. Ev bütünüyle ahşap kirişlemeli 

olarak inşa edilmiştir. Odalarda kirişlerin alt kısımları kaplanarak tavanlar süslenmiştir. 

Bodrum kat zemini toprak olup, tavanda kirişleri taşıyan ahşap direkler kullanılmıştır. 

Duvarların dış yüzeyi sıvanarak iç yüzeyleri açık bırakılmıştır. Üst katlarda ise tüm 

duvarların iç ve dış yüzeyleri çamur ve saman karışımlı harçla sıvanmıştır. Konut ikiye 

bölündüğü için iki farklı merdiven bulunmaktadır. Özgün merdiven zemin katta ana 

girişin karşısında, sofanın devamında bulunur. İki kollu ahşap merdiven "L" formlu 

yukarı çıkmaktadır. Diğer merdiven batı yönde, ahşap malzemeden, iki kollu, "U" 

biçimli, sofaya dik yerleştirilmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Giriş cephesi doğudadır. Ana girişe simetrik pencere uygulamaları hâkimdir. 

Cephede sofa çıkması dikkati çeker. Zemin kat ve Birinci katta iki şerli dört pencere 

düzenlemesi kendi içerisinde simetriktir. Ana cephenin çok yakınından yol geçmektedir. 

Ana giriş cephesi tamamen sıvalıdır. Ancak sıvaların zamanla dökülmesi ve evin 

yarısının farklı renklerle boyanmış olması yapının görünümünü olumsuz etkilemiştir.  
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Kuzey cephe sağır olarak bırakılmıştır ve bitişiğinde dükkânlar vardır.  Güney 

cephede oldukça değişime uğramıştır. Dışarıya kapı açılarak merdiven ilavesi 

yapılmıştır. Yapının bitişiğine müştemilat eklentisi yapılarak özgün cephe 

görünümünden uzaklaşıldığı görülür.  

Batı cephe evin arka cephesidir. Aynı zamanda evin avlusunun olduğu cephedir. 

Bu cephede mekânlar kademeli olarak dışarı taşırılarak hareketli bir görünüm elde 

edilmeye çalışılmışsa da sonradan gelişigüzel bir şekilde yapılan mekan çıkmaları 

cephenin görünümünü olumsuz etkilemiştir.  

Saçaklar: 

Ahşap saçakların yapıdan dışarı taşıntılarının yaklaşık 40-50cm. arasında 

değiştiği görülür. Saçaklar tüm cepheleri dolanır ve alın tahtaları üzerine yağmur 

olukları yerleştirilmiştir. 

Çıkmalar: 

Çıkma tek yönlü üç cephelidir. İki yanda ahşap konsollarla taşınmaktadır. Üçgen 

alınlığa sahip çıkmanın alınlığının ortasında iki küçük pencere dikkati çekmektedir. Bu 

pencereler kuş evi(güvercinlik)olarak yapılmıştır. Çıkmanın ön yüzünde üç, yan 

yüzlerinde birer pencere görülmektedir. Ön yüzde yanlarda dikdörtgen  formlu üçgen 

alınlıklı pencereleri ortada ise yuvarlak kemerli pencere uygulamasına gidilerek çıkma 

daha ilgi çekici hale getirilmiştir. Konsolların kenarları kavis yaparak alt kısmı 

süslenmiştir. Konsolların tam alınlarına yüksek kabartma tekniğinde yapılmış yıldızlar 

yerleştirilmiştir. Bu yıldızlardan soldaki yok olmuştur.  Cephede pencereler simetrik 

olarak düzenlenmiştir. Çıkmanın merkez alındığı cephede üçgen alınlık pencereler ve 

çıkma alınlığı bütünlük göstermektedir. 

Pencereler: 

Pencereler dikey dikdörtgen formda tasarlanmıştır. Genel ölçüleri 90X180 

cm. olup, ½ oranını sergilerler. Bazı pencere üstlerinde üçgen alınlık kullanıldığı 

izlenmektedir. Pencere tipleri çıkmalarda giyotin, odalarda üstü sabit altı iki kanatlı 

tipte görülürler. Duvar içerisinde pencere boşluğu çıkmalarda düz dik açılı, odalarda 

şevli tasarlanmıştır. 

 Konutun demir parmaklıkları değişik motifler içermektedir. Zemin kat 

pencere demir parmaklıkları sade tasarlanmıştır. Dikeyde açılan yarma boşluklarının 

içerisinden yatay düzlemde demir çubuklar geçirilmiştir. Demir parmaklıklar pencere 
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boşluğunun tamamını kaplamıştır. Demir çubuklar ahşap kasaya saplanarak 

sabitlenmişlerdir. Çıkmanın iki yanındaki parmaklıklarda farklı boyutlarda eşkenar 

dörtgen motiflerinin birbirine geçmesiyle oluşturulmuş kompozisyon izlenmektedir. 

Ana giriş kapısı üstündeki pencere demir parmaklığınca “C” motifli süsleme unsuru 

ile karşılaşılmaktadır. 

Kapılar: 

 Evin genelinde iç kapılar ahşap malzemeden tablalı tekniğinde yapılmıştır. 

Ana giriş kapısı tablalı çift kanatlı tepe pencereli tasarlanmıştır.  

Süsleme: 

Sofaya giriş zemini seki altı ve seki üstü olarak ikiye ayrılmıştır. Seki altı 

sekiz kollu yıldız ve bitkisel motifli famerit taş karolarla süslenmiştir. Sofaların tavan 

kaplamasının ortasında fırfır tavan göbeği süslemesi dikkati çeker. Çiçeklikler üçgen 

alınlıklı olup, silmelerle hareketlendirilmiştir. Ayrıca pencere ve çıkmanın saçağında 

da üçgen alınlık görülmektedir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Evin inşasında kullanılan malzeme ve teknik geleneksel mimariye uygundur. 

Değişim olarak hımış tekniğinde ara dolgu malzemesi olarak tuğla kullanımı 

gösterilebilir.  

 Planı 2. tipte, iç sofalı ve üç veya dört odalı merdiveni sofa içerisinde bulunan 

kategoridedir. Zemin kat planı değiştiği için birinci kattaki odaların ölçüleri 

verilecektir. Sofanın güney batısındaki oda 445x325 cm. ölçülerindedir. Sofanın; 

kuzeydoğusundaki oda 520x330 cm. olup güney doğusundaki oda 450x300 cm. 

ölçülere sahiptir. Zemin kat oda yüksekliği 295 cm., birinci kat odaların yüksekliği 

ise 310 cm. ölçülmüştür. 

 Geleneksel şema sadece iki odada görülür. Buna göre oda kapısı ağzıaçığa 

açılmakta olup, yanında yüklük, gusülhane, çiçeklik bulunur. Diğer odaların içerisi 

boş bırakılmıştır. Geleneksel hariciyesi yoktur ancak, izbesi vardır. Yıkanmak için 

geleneksel gusülhaneler kullanılmıştır. Merdiven iki adettir. Her ikisinde, iki kollu, 

ahşap malzemeli korkulukları torna işçiliğine sahiptir. Geleneksel hayatı orta ölçekte 

düzenlenmiştir. İçerisinde havuz ve çeşitli müştemilat bulunur. Mutfak ve tuvalet 

geleneksel olarak hayatta bulunur. Tandırı yoktur. Ahır kısmı işlevini yitirmiş, ancak 

depo olarak kullanılmaktadır. Gelişimle birlikte su konutun içine girmiştir. 
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Odalardaki ve sofadaki tavanlar geleneksel çıtalı ahşap malzeme ile kaplanmıştır. 

Sofada fırfır tavan göbeği bulunur. Oda içlerinde ve sofalarda döşemelere geleneksel 

teknikle ahşap çakılmıştır. Değişimin özelliği, zemin kat  ana girişindeki taşlıkta karo 

(famerit) kaplamalarda izlenmektedir.  İç oda kapıları değişimle tablalı imal 

edilmiştir.  

 Cephe oldukça sadedir. Ancak değişim; ana girişin pencereler arasındaki 

uyumu, çıkma üzerinde üçgen alınlık kullanımı, bodrum kattaki yatay kat 

ayrımlarında vardır. Konutun iki girişi vardır. Biri doğrudan sokakla bağlantılı, diğeri 

hayattan ulaşılanıdır. Mimarideki gelişmeler ile üst örtü kırma çatılı ve alaturka 

kiremit kaplı inşa edilmiştir. Çatı gelişimi ile metal yağmur oluğu ve mertekleri 

ahşap kaplı bir saçağı vardır. Tek çıkması geleneksel sofa çıkmasıdır. Ana girişteki 

çift kanatlı kapı değişimle tablalı üretilmiş olup kapı üstü penceresi mevcuttur. 

Hayata giriş kapısı geleneksel çift kanatlı çakma tekniğinde yapılmıştır. Pencereler 

değişim sonucu ½ oranında tasarlanmıştır. Demir parmaklıklar iki tipte görülür. 

Geleneksel demir çubukların birbirinden geçmesiyle oluşan ve  değişimin 

motiflerinden “C” kıvrımlı parçalar şeklindedir. 
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Katalog No: 30 

Yapının İsmi: Perihan Özkarakoç Evi 

Fotoğraf No: 224-229 

Çizim No: 121-124 

Yapım Tarihi: 20.yüzyılın ilk çeyreği 

Sahibi: Meram Belediyesi 

Yapının Yeri: Meram İlçesi, Adülaziz Mah. Şair Fahri Sok. No:31, 18-L4 Pafta, 338 

Ada, 7 Parsel  üzerinde yer alır. 

Genel Tanım: 

Konut bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı 20.yüzyılın ilk 

çeyreği tarihlemek mümkündür. Çatı katının üzeri, beşik çatılı düzenlenmiştir. İki 

yanındaki zemin katı örten kısımlar ise tek eğim çatılıdır. Üst örtüsü alaturka 

kiremitle kaplanmıştır. Doğu ve batı cephesi, sonraki dönemlerde eklenen konutlar 

nedeniyle sağır kalmıştır. Konutun zemin katına girişi sağlayan ana giriş güney 

cephede olup doğrudan sokakla bağlantılıdır. Kuzey cephesinde dikdörtgen planlı bir 

hayatı vardır. İçerisinde tuvaleti ve müştemilat kısımları bulunmaktadır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Bodrum katta, moloz taş ile yapılan yığma tekniği görülür. Zemin kat 

duvarları, ahşap dikmeler ve hatıllar birlikte kullanılarak araları kerpiç malzeme ile 

doldurularak hımış tekniğinde örülmüştür. Çatı katı ise bağdadi tekniğinde, ahşap 

çıtalar arası kerpiç ile doldurulmuş üstleri ise kıtıklı sıvayla kapatılmıştır. 

Plan: 

Bodrum kata güney cepheden açılan, tek kanatlı çakma ahşap bir kapı ile 

girilmektedir. Güney cephede yer alan kapı ile aynı aks üzerinde, kuzey cephede 

hayata açılan ikinci bir kapı daha bulunmaktadır. Güney cephede bulunan ana giriş 

kapısından ince bir koridorla sofaya ulaşılır. Sofanın devamındaki uzun ince koridor 

hayata kadar uzanmaktadır. Sofanın doğu ve batı istikametinde, simetrik iki oda 

planlanmıştır. Kuzeybatıda yine bir oda bulunur. Bunun tam karşısı ise boş 

bırakılmıştır. Yapının kuzeyinde hayat bulunmaktadır. Hayat içerisinde tandır, 

tuvalet ve müştemilat tasarlanmıştır. 

Zemin kat iç sofalı planlanmıştır. Ancak sofa değişik bir biçimde karşımıza 

çıkar. Sofanın devamı bir hol şeklinde sonlandırılmıştır. Zemin kata sokaktan on 
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basamaklı bir merdiven ile ulaşılır. Buradan doğrudan sofaya girilir. Sofa üç odaya, 

merdivene ve kuzeydeki hole geçiş imkanı sağlamaktadır. Sofanın doğu ve 

batısındaki odalar, sofaya paralel dikey dikdörtgen planlanmışlardır. Sofanın 

kuzeybatısındaki oda kareye yakın ölçülerdedir. Merdiven sofaya dik açıyla 

durmaktadır. Hol kısmında kuzeydeki iki kapıdan biri hayata, diğeri müştemilata 

açılır. Holün doğusundaki kapı ile, kuzeydoğu köşedeki odaya ve banyoya girilir. 

Çatı katına ulaşan merdiven, zemin katta tek kollu beş basamaktan oluşurken, 

çatı katında iki kollu "U" formlu biçimde merdiven evine dönüşür. Merdivenin 

kuzeyindeki bir kapı sandık odasına açılmaktadır. Sandık odasının kuzeyindeki 

kapıda müştemilata giriş sağlamaktadır. Çatı katı odası, kuzey güney doğrultusunda, 

konutun derinliği boyunca dikey dikdörtgen bir şema oluşturur. Güneyinde oda 

çıkması tasarlanmış ve önüne sedirli oturma sekisi yapılmıştır. Odanın iki yanındaki, 

çatı arası depo olarak kullanılmıştır. 

 Bodrum kat, döşemeleri sonradan şap atılarak betonarme yapıya 

dönüşmüştür. Zemin kat döşemeleri ahşap çakılarak yapılmıştır. Banyo ise sonraki 

kullanımdan dolayı zemini betonarmedir. Çatı katında odaların zeminine ahşap 

çakılmıştır. Çatı arası hacimlerin zemini toprak olarak bırakılmıştır. Bodrum kat 

tavanı çıtalı ahşap kaplamalıdır. Zemin katta hem hasır ve ahşap kirişleme hem de 

çıtalı ahşap kaplamaya yer verilmiştir. Çatı katı büyük dikdörtgen oda çıtalı ahşap 

kaplamalı tasarlanmıştır. Sandık odası ve çatı arası mekanları üst örtüsü ahşap 

kirişlemeli düzenlenmiştir. 

 Zemin katta iki oda da yüklük ve gömme dolaplar ile karşılaşılır. Sofanın 

batısındaki odanın, kuzey duvarında yüklük, gusülhane, çiçeklik ve gömme dolap 

bulunmaktadır. Sofanın kuzeybatı köşesinde yer alan oda da ise gömme dolaplar ve 

ağzıaçık vardır. Tüm bu ahşap aksam sade süslemesiz üretilmiştir. 

 İç oda kapılarından bodrum ve çatı katı kapıları genelde çakma tekniğinde 

imal edilmiş olup, kapı kilit düzeneği şık düşenli düzenlemiştir. Zemin kat oda 

kapıları ise tablalı imal edilmiş olup, kapı üstlerinde silmeli dikdörtgen panoya yer 

verilmiştir 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Ana giriş güney cephede yer alır. En gösterişli ve vurgulu cepheyi 

oluşturmaktadır. Bodrum katın güney cephesinde, zemin katın taş merdivenlerinin, 
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doğu ve batısında bodrum kata girişi sağlayan birer adet kapı yerleştirilmiştir. Güney 

cephenin, doğu köşesinde, bodrum kata girişi sağlayan kapının sol tarafında bir adet 

pencere yerleştirilmiştir. Zemin katın güney cephesi ise; yatay simetri aksının tama 

ortasına denk gelecek şekilde, zemin kata girişi sağlayan derin bir eyvan şeklinde 

tasarlanmış bir ön mekan bulunmaktadır. Giriş açıklığında doğu ve batısındaki 

odalara ait birer adet pencere vardır. Ana giriş kapısı çift kanatlı ve tepe üstü 

pencereli yapılmıştır. İki yanındaki uzun ve dar pencereler ile üçlü giriş 

vurgulanmıştır. Çatı katı odası, zemin kata girişi sağlayan ön mekanın üzerini örtecek 

şekilde yerleştirilmiştir. Odanın güneyinde, çıkması ahşap konsollarla taşınmakta 

olup, cepheden dışarı doğru taşırılmıştır. Çıkmanın güney yönde ikili yan yana 

giyotin penceresi görülmektedir. 

Doğu ve batı cepheler genelde sağır kalmıştır. Ancak bodrum katta ve çatı 

katında açılan pencereler bulunmaktadır. 

Kuzey cephede hayat bulunur. Hayatın etrafı duvarlarla çevrilmiştir. Bodrum 

katın kuzeybatısında bulunan odanın kuzeye açılan iki adet penceresi vardır. 

Pencerenin doğusuna giriş kapısı yerleştirilmiştir. Zemin katta yine kuzey batı odanın 

penceresi görülür. Müştemilatın bir takım yıkılan tahrip olan mekanları bu cepheye 

yansımıştır. Çatı katında ise odanın yan yana iki giyotin penceresi ile doğudaki 

odanın kapısı ve penceresi görülür. 

Saçaklar: 

 Su oluklu ahşap saçak doğu ve batı cephede yaklaşık 0.50m. dışarı 

taşırılmıştır. Çatının mertekleri, ahşap ile kapatıldığı için görülmez. Saçak beşik 

çatının şekline bağlı olarak yapıyı dört yönden dolaşmaktadır. 

Çıkmalar: 

 Çatı katındaki dikey dikdörtgen büyük odanın güney cephesinde üç cepheli, 

dikdörtgen planlı bir çıkması vardır. Çıkmanın yola bakan güney cephesine, iki adet 

yan yana pencere konulmuş olup, 165cm. ölçülerindedir. Çıkmanın Doğu ve batı 

yüzeyine yerleştirilen pencereler ise 85cm. genişliğindedir. Çıkma duvara saplanmış 

ahşap kiriş ve elibelindelerle taşınmaktadır.  

Pencereler: 

Evde farklı tipte pencereler kullanılmıştır. Özgün pencereler giyotin şeklinde 

olup, 85X185 cm. ölçüsünde 1/2 oranında tasarlanmışlardır. Diğer pencereler sonraki 
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dönem ilaveleri olup değişik boyut ve oranlarda tek, iki, üç kanatlı imal edilmişlerdir. 

Pencereler duvar içerisindeki yerine göre düz dik açılı boşluk içerisinde bulunurlar. 

Pencere ahşap kasalarının etrafı süslemesizdir. Demir parmaklıkları varsa da 

günümüze ulaşmamıştır. 

Kapılar: 

Yapının bodrum katında üç adet kapısı bulunmaktadır. İki güney cephede 

bodrum kata, biri kuzey cephede hayata açılmaktadır. Her üçü de çakma tekniğinde 

imal edilmiştir. Zemin kattaki ana giriş kapısı iki kanatlı olup, ahşap malzemeden üç 

tablalıdır. Tablaların tek kanadındaki kompozisyonda; ortada kare, alt ve üst tablalar 

ise dikey dikdörtgen formlu görülür. Bunlardan ortada bulunan kare tabla kendi 

geometrisinde dışarıdan içeriye doğru profilli silmelerle hareketlendirilmiştir.   

Süsleme: 

Süsleme olarak oldukça sade olan yapının tek kayda değer süslemesi zemin 

kata girişi sağlayan iki kanatlı, ahşap giriş kapısıdır. Ahşap kapının her bir kanadı üç 

panoya ayrılmıştır. Orta pano içerisinde zemin oyma tekniği ile yapılmış ortada bir 

dairevi rozet ve dört köşesinde ise birer adet köşebent yerleştirilmiştir. Gömme 

dolapların kenarlarında da silmelerle bir hareket kazandırılmıştır. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi ve tekniğinde geleneksel yöntemler kerpiç, ahşap hatıl su 

basman kotuna kadar moloz taş yığma tekniğinde yapılmıştır. Çatı katında geleneksel 

bağdadi tekniği kullanılmıştır.  

 Plan iç sofalı ve 3. tipte yer almaktadır. Ancak planda bir takım farklılık ve 

değişiklikler vardır. Sofa konutun derinliği boyunca uzanmaz. Bir hol ile kesilmiştir. 

Sofa yine üç oda ve merdivene geçiş sağlar. Fakat hol kısmı arkadaki oda ve 

banyoyu sofadan koparmıştır. Değişimin bir ifadesi olarak çatı katı uygulaması ile 

karşılaşırız. Zemin katta sofanın, batısındaki oda 525x300 cm. ve doğusundaki oda 

455x300 cm. olup, sofanın kuzeybatısındaki oda 370x300 cm. ölçeğe sahiptir. Çatı 

katının ana büyük odası 920x310 cm., sandık odası 280x100 cm. ölçülere sahiptir. 

Zemin kat yüksekliği 340 cm., çatı katı yüksekliği 290 cm. boyutlarındadır. 

 Konutun odalarından ikisi geleneksel tarzda düzenlenmiştir. Yüklük, çiçeklik 

ağzı açık gömme dolap bu ikisinde bulunur. Konutun diğer odaları boş tefrişatsızdır. 

Konutun geleneksel hariciyesi bulunmaz. Bodrum kat oldukça büyük olup, izbe bu 
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katta çözümlenmiştir. Yıkanmak için geleneksel gusülhane vardır. Ayrıca değişimin 

göstergesi zemin katta ayrı bir banyo mekanı yapılmıştır. İçteki merdivenler zemin 

ve çatı kat arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Zemin katta beş basamaklı merdiven, 

çatı katında  merdiven kovasına sahip 280X205 cm. ölçüsünde geniş bir merdiven 

sistemine dönüşür. İki kollu, ahşap malzemeden,  torna işçiliği ile imal edilmiştir. 

Merdiven sofaya ve çatı katı odasına dik konumlandırılmıştır. Kuzey cephede 

geleneksel küçük bir hayatı vardır. İçerisinde yarı yıkık müştemilat, tuvalet ve tandır 

bulunmaktadır. İçeride mutfak yoktur. Muhtemelen yıkık müştemilatta yer alıyordu. 

Kuyu ve tulumba emaresi ile karşılaşılmamıştır. Tavanlar geleneksel ahşap 

kirişlemeli ve çıtalı ahşap kaplamalı düzenlenmiştir. Döşemeler bodrum katta beton, 

üst katlarda geleneksel ahşap kalasların çakılmasından meydana gelmiştir. Oda 

kapılarında iki tür geleneksel çakma ve değişimin parçası tablalı örnekler mevcuttur. 

 Cephe tasarımı değişimle farklılaşmıştır. Özellikle çatı katı oluşum ve bu 

kattaki sofaya yönelen çıkma ve bunun hemen altındaki derin eyvan yapıya has 

karakteristik öğeleri barındırmaktadır. Konya’da değişen ev mimarisinin bir örneği 

ana giriş cephesinde daha iyi görülmektedir. Giriş merdiveni sokakla doğrudan 

bağlantılı olup, ayrıca bodrum katın iki kapısı da yine sokağa açılır. Mimarideki 

gelişme beşik çatı ve yağmur oluklu saçak kullanımını doğurmuştur. Saçaktaki üçgen 

alınlık değişimin diğer bir unsurudur. Tek çıkması geleneksel tarzda ve çatı katındaki 

oda da sokağa doğru yönelmiştir. Ana giriş kapısı değişimim özellikleriden tablalı ve 

çift kanatlı ahşap malzemeden imal edilmiştir. Pencerelerin özgün giyotin tipinde 

yapılanları değişimle ½ oranında düzenlenmiş olup, diğer farklı pencereler daha 

sonraki dönemlerde ilave edilmiştir. 
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Katalog No: 31 

Yapının İsmi: Rahim Koyuncu Evi 

Fotoğraf No: 230-236 

Çizim No: 125-129 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl ilk çeyreği 

Sahibi: Rahim Koyuncu  

Yeri: Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Mimar Sinan Sokak üzerinde, tapuda 17661 ada, 

19 parsel kaydı ile yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

 Piri Mehmet Paşa Caminin batısında konumlanmıştır. Yapım ve 

karşılaştırmalar ile 20. yüzyıl ilk çeyreği tarihlendirilir. Batı yönde küçük bir hayatı 

bulunmakta olup, bunun güneyinde müştemilat bölümlerine yer verilmiştir. Bodrum 

katla birlikte üç katlı inşa edilmiştir. Kırma çatı alaturka kiremitle kaplanmıştır. Eve 

iki farklı girişten ulaşılmaktadır. Doğu cephedeki doğrudan sokağa açılmaktadır. 

Diğeri batı cephede hayata yönelmiştir. Konutun dört cephesi de izlenebilmektedir.  

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım malzemesi olarak her üç katta da moloz Sille taşı kullanılmıştır. 

Yığma tekniğinde inşa edilen ana beden duvarlarında taş örgü malzemenin arasında 

yatay olarak yerleştirilmiş ahşap hatıllar görülmektedir. Çıkmalar bağdadi tekniğinde 

ahşap çıtalar ve kıtıklı sıva ile yapılmıştır. 

Plan : 

 Bodrum kat planı üç bölüme ayrılmıştır. Bodrum kata hayattan iki farklı kapı 

ile inilmektedir. Kuzey ve güney köşelerdeki bu kapılar ahşap malzemeden çakma 

tekniğinde imal edilmiştir. Güney köşedeki kapı ile inilen mekanın tam karşısında 

dikey dikdörtgen planlı mekana çıkılmaktadır. Merdivenlerin kuzeyine açılan bir 

kapı ile ortada bulunan odaya ulaşılmaktadır. Burası ve kuzeyindeki odalar aynı 

ölçülerde ve planda doğu batı yönünde dikey dikdörtgen şeklinde uzanmaktadırlar. 

Kuzeydeki odaya, kuzeybatı köşedeki hayata açılan kapı ve ortada yer alan odanın 

kuzeybatı iç duvarına açılan boşluktan ulaşılmaktadır. 

 Zemin katta hayata ve ana binaya, eve girişler ikişer ayrı noktadan 

sağlanmıştır. Kuzey duvarındaki ahşap çakma  bir kapı ile hayata girilmektedir. 

Güneyde ise müştemilat kısmına sonradan ilave edilen bir demir kapı bulunmaktadır. 
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Müştemilat kısmından sonra buradan da bir kapı ile hayata çıkılmaktadır. Hayat da, 

sonraki dönem ilavesi betonarme bir müştemilat, kuzeybatı köşede tuvalet 

bulunmaktadır. Zemin katta, doğu cepheden, sokağın olduğu yerden, iki basamaklı 

bir merdivenden sonra doğrudan konutun taşlığına girilir. Batı cepheden giriş ise, 

hayat kısmında simetrik beş basamaklı merdivenle ulaşılan bir platformdan konuta 

dahil olunur. Planda iç sofa konutu doğu batı yönünde keserek ikiye ayırmaktadır. 

Sofanın kuzeyinde iki oda, güneyinde sofayı dik kesen bir merdiven evi ile tek oda 

düzenlenmiştir. 

 Birinci katta aynı plan şeması ile iç sofa doğu batı istikametinden 

yönlenmiştir. Sofanın güneyinde iki odadan güneybatı köşedeki oldukça küçük 

boyutludur. Ayrıca güneyde merdiven evi ile muhdes müştemilatın terasına yer 

verilmiştir. Kuzey yönde iki adet oda vardır. Sofanın doğu ve batı cephelerine iki 

adet çıkması tasarlanmıştır. Kuzeybatı köşedeki oda da bir adet çıkma vardır. 

 Hayatın ve bodrum katın zemini Sille taşı ile kaplanmıştır. Bodrum kat tavanı 

ahşap kirişlemeli tasarlanmıştır. Zemin ve birinci katın, tavanı ve zemini ahşap 

malzeme ile örtülmüştür. İki kollu tasarlanan merdiven ahşap küpeşte ve korkulukları  

sade düzenlenmiştir. Babalarda ve parmaklıklarda torna işi süslemeler işlenmiştir. 

Merdivenin birinci kata çıkışında ahşap malzemeden Bursa kemeri formu verilmiştir. 

İçteki oda kapıları ahşap malzemeden tablalı olarak üretilmiştir. Zemin ve birinci kat 

odalarında yüklük, gusülhane, çiçeklik, ağzı açık ve gömme dolaplar ile 

karşılaşılmaktadır. Oldukça sade tasarlanan ahşap dolaplarda süsleme olarak 

silmelerle hareketlendirmeler izlenmektedir. İki adet sofa çıkmasında sedir yükseltisi 

ve volütlü basık yuvarlak planlı sedir çıkması ahşap işçiliği ile kendini 

göstermektedir. Birinci kat iç sofasının tavanında fırfır tavan göbeği bulunmaktadır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Doğu cephe girişi, sokağın hemen üzerinden iki basamaklı bir merdivenle 

gerçekleşmiştir. Girişin bir niş şeklinde içeri doğru çekilmesi dikkati çekmektedir. 

Cephe simetrik tasarım bakımından kendi içerisinde uyumludur. Yalnız bodrum 

katın dört adet küçük ve dar penceresi farklıdır. Zemin ve birinci kat pencereleri 

yatay ve dikey aksları birbirleriyle çakışmaktadır. Zemin katta dört, birinci katta 

sekiz pencere vardır. Birinci kattaki pencerelerden üçü sofa çıkmasının mimari 

parçasıdır. Ayrıca kuzey cephe oda çıkmasının yan yüz pencereside görülmektedir. 
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Zemin ve birinci kat pencereleri 180X90 cm. ölçülerinde ve 1/2 oranında 

tasarlanmışlardır. Zemin ve birinci kat pencerelerinde taklit söve, lento ve kilit taşı 

görünümleri bağdadi tekniği ile sağlanmıştır. Birinci kat çıkma pencerelerinde ahşap 

lentolar silmelerle hareketlendirilmiş olup, küçük bir taç şeklinde vurgulanmıştır. 

Sıvalı cephenin yüzeylerinde yer yer dökülmeler izlenmektedir. 

 Batı cephede konuta giriş beş basamağı karşılıklı simetrik düzenlenmiş bir 

merdiven ile sağlanmaktadır. Kapı önünde yükseltilmiş platform giriş bölümünü 

farklı bir boyutta karşımıza çıkarmaktadır. Ana giriş kapısının hemen üzerindeki sofa 

çıkmasını taşıyan ahşap direkler bu platform üzerine oturtulmuştur. Batı cephede 

asimetrik bir uyumsuzluk söz konusudur. Tabi ki bunda ilave müştemilat kısmı da 

etkili olmuştur. Çıkmanın üç adet penceresi vardır. Ancak birinci katta güneydeki 

pencere ile aralarında bir uyumsuzluk görülmektedir. Kuzey cephe oda çıkmasının 

yan yüz penceresi oran bakımından benzemekteyse de, kendi başına bağımsız duran 

bir durumu söz konusudur. Zemin kattaki üç pencereden ikisi kuzey yöndeki odaya 

aittir. Diğer pencere kapının yanında olup sofaya bakmaktadır. Bodrum kat 

pencereleri iki adet olup, küçük tasarlanmıştır. Bu cephede iki adet bodrum kata inişi 

sağlayan ahşap kapı vardır. Kapılar kuzeybatı ve güneydoğu cephelerde köşelere 

yerleştirilmişlerdir. Sıvalı cephenin bir takım yerlerinde dökülmeler izlenmektedir. 

 Kuzey cephe zemin ve birinci kat oda pencereleri yatay ve dikey akslarda 

buluşmaktadır. Kuzey cephe oda çıkmasının iki adet yan yana penceresine, doğu 

cephe sofa çıkmasının yan yüz penceresi aksi istikamette eklenmiştir. Bodrum katta 

tek küçük ve dar bir pencere demir parmaklıklı tasarlanmıştır. Zemin ve birinci katın 

tüm pencereleri 180X90 cm. ölçülerinde 1/2 oranında üretilmiştir. Hayat kapısı ve 

müştemilatın duvarları cephe görünüşüne yansımaktadır. Hayat duvarının üzerinde 

Marsilya tipi kiremitle bir koruma sağlanmaya çalışılmıştır. 

 Güney cephe sağır bırakılmıştır. Birinci katta tek oda penceresi vardır. Doğu 

ve batı yöndeki sofa çıkmalarının yan yüz pencereleri bu cepheden görülmektedir. 

Müştemilata giriş kapısı metal malzemeden yapılmış olup, buraya sonradan 

eklenmiştir. Cephe yüzeyindeki sıvaların çoğunluğu dökülmüştür. 

Saçaklar: 

 Yağmur oluklu ahşap saçak konutun cephesinden yaklaşık 60cm. dışarıya 

taşırılmıştır. Mertek uzatmalı saçağın mertekleri ahşap malzeme ile kapatıldığı için 
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görülmez. Saçak kırma çatının şekline bağlı olarak yapıyı dört yönde de 

dolanmaktadır. 

 Ancak sofa çıkmaları ana çatıya üç omuz çatı biçimiyle saplanmıştır. Buna 

bağlı tek yönlü ve üç cepheli saçak şekli, üstten bakınca, oluşmuştur. Çatı düzeni 

aynı şekilde düzenlenen kuzey cephe oda çıkması tek yönlü ve üç cephelidir. Ancak 

batı cephe duvarı ile birleşmesi sonucunda, yeni şekil saçak düzenine yansımıştır. 

Çıkmalar: 

 Yapıda toplam üç adet çıkma bulunmaktadır. Doğu cephe sofa çıkması tek 

yönlü ve üç cepheli tasarlanmıştır. Çıkma, payandalı ahşap konsollar ve beden 

duvarlarından çıkan ahşap iki kirişle taşınmaktadır. Yapım tekniğinde bağdadi 

izlenmektedir. Çıkmanın toplam beş adet penceresi vardır. Üçü ana yöne birer adeti 

yan cephelere bakmaktadır. Üst örtü üç omuz çatı formuyla ana çatıya saplanmıştır. 

 Batı cephedeki sofa çıkması da tek yönlü ve üç cepheli düzenlenmiştir. 

Çıkma iki adet ahşap direk ve ahşap kiriş ile taşınmaktadır. Bağdadi tekniğinde inşa 

edildiği dökülen sıvaların altındaki ahşap çıtalardan anlaşılmaktadır. Toplam dört 

adet penceresi vardır. Üçü ana yöne, biri güney cepheye bakmaktayken, kuzey 

cepheye pencere açılmamıştır. Üst örtü üç omuz çatı ile kapatılmış olup, kırma çatıya 

saplanmıştır. 

 Kuzey cephedeki çıkma tek yönlü ve üç cepheli oda çıkması şeklinde 

yapılmıştır. Çıkma payandalı ahşap konsollar(eli belinde) ve beden duvarlarından 

çıkan ahşap kirişler ile taşınmaktadır. Eli belindelerin, dar yüzlerinde küçük çıtalarla 

süslemeye gidilmiştir. Ahşap çıta ve sıva birlikte kullanılarak bağdadi tekniğinde 

inşa edilmiştir. Toplam dört adet penceresi vardır. İkisi ana cepheye diğerleri tek tek 

yan cephelere yönelmiştir. Üst örtü üç omuz çatı biçiminde kapatıldıktan sonra, ana 

çatıya saplanmıştır. 

Pencereler: 

 Bodrum kat hariç, doğu cephenin tüm pencereleri 180X90 cm. ölçüsünde 1/2 

oranında tasarlanmıştır. Zemin ve birinci kat pencerelerinde demir parmaklık 

kullanımına gidilmiştir. Kapı üstü penceresi yatay dikdörtgen formlu olup demir 

parmaklıklarla kapatılmıştır. Batı cephe zemin ve birinci kat pencereleri 180X90 cm. 

ölçüsünde 1/2 oranında imal edilmişlerdir. Pencerelerin açılışına göre tipleri iki 

şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlki altta ve üstte iki yana açılan iki kanatlı pencere 
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tipi, diğeri üste doğru açılan giyotin pencere tipidir. Duvar içinde pencerelerin 

boşlukları çıkmalarda düz, odalarda şevli düzenlenmiştir. Pencere cephelerinde, 

çıkmalar ahşap kasalı ve düz alınlıklı, odalar taklit söve ve lentolu bağdadi 

tekniğinde yapılmıştır. 

 Bodrum kat pencerelerinde ise basit yatay ve dikey demir çubukların dik açı 

ile birbirlerini kesmesiyle oluşan şema kullanılmıştır. Zemin katta batı, kuzey, doğu 

cephelerde pencere boşluğu demir parmaklıklar tarafından tamamen doldurulmuştur. 

Tüm pencerelerde aynı kompozisyon kullanılır. Dikey dikdörtgen çerçeve ikiye 

bölünmüştür. Altta ve üstte aynı tasarım ile şekillenmiştir. Buna göre çerçeve de 

dahil dikeyde sekiz demir çubukla eşit  olarak bölünmüştür. İçerisi "C" ve "U" 

motifleri ile doldurulmuştur. Birinci kat oda ve sofa pencerelerinde iki tip demir 

parmaklık vardır. Her iki tipte de boşluğun 2/3 kısmı demir parmaklık ile 

korunmuştur. İlk uygulamada zemin kat ile aynıdır. Diğeri ise daha geç dönemlerde 

ortaya çıkan "S" motiflerinin çapraz yerleştirilmesi ve kaynak tekniğinde demir 

parçaların birbirine tutturulması yöntemiyle yapılmaktadır.  

Kapılar:  

 Doğu cephe ana giriş kapısı ahşap malzemeden çift kanatlı imal edilmiştir. 

Kapı üstü penceresi dikdörtgen bir formda bulunmaktadır. Simetrik tasarlanan çift 

kanatlı kapı tablalıdır. Kapının kanatları kare ve dikey dikdörtgen parçalara ayrılmış 

olup, içleri profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. Kare parçanın içinde iç içe iki 

adet daire biçimi işlenmiştir. Batı cephe konuta giriş kapısı da çift kanatlı, tablalı ve 

ahşap malzemeden üretilmiştir. Kapı kanatları yine simetriktir. Tek kanadında ortada 

kare çerçeve bunun üstünde ve altında dikey dikdörtgen çerçevelere yer verilmiştir. 

Hayata açılan kapı ahşap çakma tekniğinde tek kanatlı olarak tasarlanmıştır. 

Müştemilat kapısı metal malzemeden tek kanatlı yapılmıştır. Bodrum kata giriş 

kapıları iki adettir. İkisi de batı cephede yer almaktadır. Kapılar ahşap malzemeden 

çakma tekniği kullanılarak imal edilmiştir. 

Süsleme: 

 Cephe kurgulanışında, doğu cephe pencerelerdeki yatay ve dikey simetri 

ekseni buluşmasını en iyi yansıtan temsilcilerden birisidir. Benzer bir pencere 

dizilimine kuzey cephenin zemin ve birinci katında oda pencerelerinde 

rastlamaktayız. Diğer cephelerde daha düzensiz bir cephe tasarımı uygulanmıştır. 
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Cepheleri serpme sıva ile kaplanmış olup, yer yer dökülmeler izlenmektedir. 

Pencerelerdeki taklit söve, lento ve kilit taşı uygulamaları ilginçtir. Sıva ile 

şekillendirilen bu uygulamalar süsleme öğesi olarak kullanılmıştır. Saçaklarda ahşap 

kaplamalar ile saçağın duvarla birleştiği köşede uygulanan profilli silmeler 

izlenmektedir. 

 İçeride tavan göbeğinde iç içe daireler ve fırfır ismini veren büklümlü 

kıvrımlar renklendirilerek kullanılmıştır. Yüklük ve çiçekliklerde genelde sık sık 

görülen dikey ve yatay silmeler ile oluşturulan hareketlilik izlenir. 

 Yapının cephe tasarımındaki esas düzenlemeyi ana giriş cephesindeki 

kompozisyon göstermektedir. Buna göre zemin kattaki ana giriş ve çıkma yapının 

cephe düzenlemesine göre dikey simetri ekseninde yer almaktadır.  

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Konutta yapım malzemesi ve tekniği gelenekseldir. Ancak üç kat 

yüksekliğinde yığma tekniğinde moloz taş işçiliği değişikliğin bir göstergesidir.  

 Plan iç sofalı tasarlanmıştır. Sofanın etrafında her iki katta toplam üç adet oda 

vardır. Sofanın güneybatısındaki merdiven evi, sofaya dik bir konumda 

yerleştirilmiştir. Bu durumda 3.tip plan grubunda yer almaktadır. Zemin katta sofanın 

kuzeyindeki odada 315x445 ve 310x510 cm., sofanın güneyindeki oda 525x310 cm. 

ölçüsündedir. Birinci sofanın kuzeyindeki çıkmalı oda 280x465 cm., yanındaki 

575x315 cm., sofanın güneyindeki 525x315 cm. boyutlarındadır. Birinci kat 315 cm., 

zemin kat 295 cm. yüksekliğe sahiptir. 

 Odalar geleneksel tarzda düzenlenmiştir. Gusülhane, yüklük, çiçeklik, 

odalardaki yerini almıştır. Ancak birinci katta merdivenin karşısında sofaya dik 

planlı odanın içerisi boş bırakılmıştır. Yine birinci katta merdivenin batısındaki 

küçük mekan sandık odası olarak düşünülebilir. Geleneksel hariciyesi yoktur. 

Bodrum kat izbe olarak da kullanılır. Yıkanma geleneksel gusülhanelerde 

sağlanmıştır. İki kollu ahşap merdivenin korkulukları torna işçiliğiyle süslenmiştir. 

Geleneksel hayatı oldukça küçüktür. Hatta sadece taşlık ve müştemilattan 

müteşekkildir. Mutfak ve tuvalet geleneksel olarak hayatta yer alır.  Geleneksek yapı 

unsurları tandır, çaraş ve ahır günümüzde yoktur. Değişimin bir özelliği bu yapıda 

özel bir abdestlik vardır. Zemin katla merdivenin hemen yanındaki abdestlik 

yuvarlak kemerli bir niş şeklinde yüzeyin içerisinde bulunmakta olup, taş lavabosu 
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mevcuttur. Konutun içerisine şebeke suyu girmiştir. Ancak geleneksel kuyu ve 

havuzu yoktur. Tavanlar geleneksel çıtalı ahşap kaplamalıdır. Zemin döşemesinde ise 

geleneksel yöntemlerle ahşap tahtalar çakılmıştır. Oda kapıları değişimin parçası 

olan, tablalı imal edilmiş olup, kapı üstünde basık üçgen alınlık ve yanlarda silmeler 

izlenmektedir. Oda içlerindeki dolap kapakları da tablalıdır. 

 Cephe genelde sadedir. Ancak pencerelerdeki bağdadi tekniğinde taklit; söve, 

lento ve kilit taşı uygulamaları Avrupa mimari etkilerini ve değişimi yansıtır. 

Yapının pencereleri simetriktir. Cephede kuzey doğu köşedeki pahlama ve bunun 

üzerinde tuğla malzeme ile yapılan mukarnas dizisi dikkat çeker. Ana giriş içeri 

çekilerek vurgulamada değişimi ve yabancı etkileri barındırmaktadır. Konutun hem 

doğrudan sokaktan hem de hayat içerisinden girişi mevcuttur. Çıkmaz sokağı yoktur. 

Mimarideki gelişmeler ile üst örtü kırma çatılı ve Marsilya kiremit kaplı 

tasarlanmıştır. Çatıdaki değişim sonucu: Saçaklar yağmur oluklu olup, yapıdan dışarı 

taşırılmış ve mertekleri alttan ahşap ile kaplanmıştır. Çıkmalar gelenekseldir. İki adet 

sofa bir adet oda çıkması mevcuttur. Çıkma payandaları “S” formlu ve ince çıtalı 

kaplamalıdır. Çıkmalar alttan ise çıtalı ahşap ile kapatılmışlardır. Dış sokak kapıları 

da iki ana girişte değişimle birlikte tablalı işçiliğe sahiptir. Sokak cephesindeki daha 

süslü ve ince işlenmiştir. Pencereler, ½ oranında giyotin ve kanatlı tipte 

yapılmışlardır. Pencere demir parmaklıklarda değişimin ibaresi “S”, “C”, “U” formlu 

parçalar, kendi içlerinde dizilerek, ana şemalar oluşturulmuştur. 
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Katalog No: 32 

Yapının İsmi: Recep Altınok Evi 

Fotoğraf No: 237-244 

Çizim No: 130-133 

Yapım Tarihi: 20. Yüzyılın ilk çeyreği 

Sahibi: Recep Altınok 

Yapının Yeri: Konya ili, Karatay ilçesi, Aziziye Mahallesi, Celal Sakakta no:6 da 

yer alan; tapuda 80 Pafta, 26 Ada, 3 Parselde yer alan  

Genel Tanım: 

Mevlana Külliyesinin kuzeydoğusunda bulunan eser mimari biçimlerine göre 

20. Yüzyılın ilk çeyreği tarihlendirilmektedir. Güneyde geniş bir hayat içerisinde; 

müştemilat, avlu, havuz, asmalık ve ağaçlar yer almaktadır. Bodrum üzerine, zemin ve 

birinci katlardan oluşmaktadır. Özellikle pekmez taşı ve su kuyusu; yapının 

avlusundan günümüze ulaşan en özgün mimari elemanlardır. Kırma çatısı Marsilya tipi 

kiremit ile kaplanmıştır.  

Malzeme ve Teknik: 

Ana yapım malzemesi olarak kerpiç, ahşap ve taş kullanılmıştır. Bodrum kat 

moloz taş ile yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Zemin ve birinci kat duvarlarında hımış 

ve bağdadi tekniği görülür. Hımış tekniğinde ahşap dikme ve kirişlerin arası kerpiç, taş 

ve tuğla malzeme ile doldurulmuştur. Bağdadi tekniği çıkmalarda ve ara bölme 

duvarlarında daha çok kullanılmıştır. Son yıllarda yapılan restorasyonlar neticesinde 

yapının dış cephesi çimentoyla sıvanmış olup; iç mekân zemin, birinci kat sofa ve 

lavabo mekânlarında fayans malzemenin kullanıldığı görülmektedir. 

Plan: 

Yapının bodrumuna evin güneyindeki hayatın doğu köşesindeki ocaklı 

bölümden girilmektedir. Kuzey güney doğrultuda uzanan bodrumun yatay simetri 

ekseninde sofa, sofanın doğusunda bir, batısında ise üç mekân yer almaktadır.  

Konutun ana girişi, zemin katta sokak cephesinde, kuzeyden beş basamakla 

çıkılan çift kanatlı ahşap bir kapıdan sağlanmıştır. Bu girişin bir benzeri simetrik 

olarak güney cephede, hayat de bulunur. Kuzey ve güneydeki giriş kapılarından içeri 

girildiğinde sofa önünde taşlık mekanı oluşturulmuştur. Taşlıkların, sofa ile arasına 

ahşap camekanlı bir tasarım eklenmiştir. Sofaya dik konumda, kuzeyde bulunan 
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merdivende, farklı bir özellik olarak bu taşlığa açılmaktadır. Zemin kat iç sofa plan tipi 

özelliği göstermektedir.  Ortada iç sofa;  sofanın doğusunda tek oda, muhdes banyo ve 

tuvalet, sofanın batısında iki adet oda yer almaktadır. 

Yapının birinci katına sofanın kuzeydoğusundaki on dört basamaklı ahşap 

merdivenle çıkılmaktadır. Planı iç sofalı olup, zemin katla benzerdir. Ancak birinci kat 

sofası, zemin kat sofasından farkı olarak, güneyde ikiye bölünerek mutfak ilave 

edilmiştir. Kuzey güney yönde uzanan sofanın ana caddeye bakan cephesinde tek 

yönlü üç cepheli çıkma yer almaktadır. Sofanın batısında iki oda yer almaktadır. 

Güneybatıdaki odaya tek kanatlı ahşap tablalı kapıdan girilir. Oda güney ve batıdaki 

pencerelerle aydınlatılmaktadır. Odanın kuzey duvarında ahşap yüklük, gusülhane ve 

basık kemerli çiçeklik yer almaktadır. Sofanın güneydoğusundaki odaya tek kanatlı 

tablalı ahşap kapıdan girilmektedir. Oda güneydeki pencere ile aydınlatılmaktadır. 

Kuzeyde yüklük ve gusülhane yer almaktadır. Sofanın doğusunda yer alan lavabo ve 

wc gibi günlük ihtiyaç mekânlarının zemin kattaki gibi yakın dönemde yapıldığı 

malzeme ve planlardaki orantısızlıklardan anlaşılmaktadır. Tek kanatlı ahşap kapıdan 

girilen bu mekânın ön boşluğundan yapının çatı arasına da çıkılmaktadır.  

 Bodrum kattaki mekanların zemin döşemeleri farklıdır. Doğudaki yan yana 

iki mekanın zemini taş döşelidir. Sofaya denk gelen ve aynı ölçülerdeki alanın 

zemini toprak dolguludur. Batıdaki üç hacim ve güneydeki küçük mekanın zemini 

şaplı beton ile sonradan kaplanmıştır. Zemin katta odaların döşemesinde ahşap 

tahtalar çakılmıştır. Sofa zeminin ahşap üzeri plastik ile örtülmüştür. Kuzey ve güney 

cephelerde girişlerde yer alan taşlıkların zeminin şaplı beton dökülerek yenilenmiştir. 

Muhdes banyo, tuvalet kısımlarının zemini de betonarmedir. Birinci kat odalarının 

döşemelerine ahşap çakılmıştır. Sofanın güneyine çekilen bir duvarla bölünen ve 

sonradan mutfak yapılan kısmın zemini şaplı beton dökülmek suretiyle özgünlüğünü 

kaybetmiştir. Sofa zemini ahşap üzerine plastik kaplanmıştır. Muhdes banyo, tuvalet 

ile merdivenin karşısındaki kuzeydoğu yönlü ikinci mutfak zemininde de beton 

malzeme görülür. 

 Bodrum kat tavanlarında, ahşap kirişleme, ahşap kaplama ve sıvalı 

uygulamalar mevcuttur. Zemin ve birinci kat tavanları çıtalı ahşap kaplamalıdır. 

Birinci katta sofadaki fırfır tavan göbeği elips formunda süslemelidir. 

 Bodrum katta çakma tekniğinde kapılara yer verilmiştir. Zemin ve birinci 
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katların oda kapıları tablalı imal edilmiştir. 

 Ahşap merdiven iki kollu olup, korkuluk ve babalarında torna işçiliğinde 

süsleme yapılmıştır. 

 Odalarda gömme dolap, çiçeklik, aynalık, yüklük, gusülhane tasarlanmıştır. 

Oldukça sade tasarlanan ahşap elemanların kapakları tablalı imal edilmiştir. Bir 

çiçeklik düzenlemesinde alçı malzeme kullanılmıştır. Yuvarlak kemeri içeri doğru 

niş yaparak kavislendirilmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Yapının doğu ve batı cepheleri yanlarındaki yapılaşmadan dolayı günümüzde 

sağır kalmıştır. İzlenebilen cepheler kuzey ve güney cephedir. Kuzey cephede çıkma 

giriş düzenlemesi yapıya hareket kazandırmıştır. Sofa çıkmasının altındaki ana giriş 

düzenlemesinde kapı içeri çekilmiştir.Cephedeki pencereler farklı ebatlarda ve 

düzensiz bir şekilde görülmektedir.  

 Güney cephe açılan giriş daha sonraki dönemlerdeki ilavelerle 

genişletilmiştir. Zemin katta iki birinci katta üç pencere izlenmektedir. 

Saçaklar:  

Su oluklu ahşap saçak yapıdan 60cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak kuzey 

yöndeki çıkmanın şekline bağlı olarak üçgen alınlıklıdır. Alışılmış mertek uzatmalı 

saçağın mertekleri ahşap çıtalarla kaplandığı için görülmez.  

Çıkmalar: 

Kuzey cephede yer alan çıkma tek yönlü ve üç cepheli bir sofa çıkmasıdır. 

Çıkma payandalı ahşaptan konsolların duvar içine oturtulmasıyla taşınır. Çıkmaya üç 

cepheden de pencere açılmıştır. Pencereler özgün değildir. Sonraki dönem ilavesidir.

  

Pencereler: 

Yapıdaki pencerelerin çoğunluğu özgün değildir. Cephelerde en fazla iki tip 

pencere dikkati çeker. İlki üstte sabit altta ikişer kanatlı imal edilmiş tiptir. Ölçüleri 

195cm.X170cm. boyutlara sahiptir. Diğeri ise üstte sabit altta iki kanatlı olup, 

150X165 cm. ebatlarında yapılmıştır. Özgün pencereler içeride taşlıktan, sofaya 

geçilen camekanlı rüzgarlıkta uygulanmıştır. Giyotin pencere tipi, 185X75 cm. 

ölçülmüştür. Zemin kat pencerelerindeki demir parmaklıklar sonraki dönem ilavesi 

olup, günümüz teknolojisine uygun üretilmişlerdir. Duvar içinde pencere boşlukları 
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düz dik açılı yapılmıştır. Ahşap pencere kasalarının etrafı sade alınlıksız ve 

süslemesizdir. 

Kapılar: 

 Ana giriş kapısı sokak cephesinde kuzey cephede bulunur. Ahşap iki kanatlı 

kapı tablalı üretilmiştir. Kanadın teki üç bölümlü ve silmeli düzenlenmiştir. Kapı 

kanatları simetrik ve aynı yapılmışlardır. Kapı üstü penceresi yuvarlak kemerli olup, 

demir parmaklıklar ile kapatılmıştır. Güney cephe giriş kapısı tek kanatlı, tablalı 

üretilmiştir. Dikdörtgen tablaları beş adet izlenmektedir. 

Süsleme: 

 Ev dışarıdan oldukça sade tasarlanmıştır. Ana giriş cephesinde çıkmanın 

üçgen alınlığı ve içeri çekilmiş kapı ve tepe üstü penceresi dikkati çekmektedir. 

Odaların tavan döşemelerinin kenarındaki basit dişler ile bir hareket unsuru 

sağlanmıştır. Birinci kat sofasında görülen tavan göbeği süslemeye örnek teşkil 

etmektedir. Elips şeklinde adeta şemseyi ve ışınsal demetleri hatırlatan bir uygulama 

söz konusudur. 

Geleneksel, Gelişm Ve Değişim: 

 Evin yapım malzemesi ve tekniği geleneksel metotlar kullanılarak inşa 

edilmiştir. Değişim olarak hımış tekniğinde, dolgu malzemesi taş ve tuğlanın 

kullanılması görülür.  

 Plan üç katta da iç sofalıdır. Evin planlaması 3.tip içerisinde yer almasını 

sağlamıştır. Mekanlar ve odalar iç sofada karşılıklı sıralanmıştır. Merdiven kovası iç 

sofaya dikey şekilde yerleştirilmiştir. Değişik bir özellik olarak merdiven sofaya 

değil de, kuzey girişteki taşlığa açıldığı görülür. Birinci kat sofasına bölünerek, 

güneyinde bir mutfak tasarlanmıştır. Zemin katta sofanın doğusundaki tek oda 

480x310 cm., sofanın kuzeybatısındaki oda 420x300 cm., sofanın güneybatısındaki 

oda 560x300 cm. ölçülere sahiptir. Birinci kat doğu yöndeki tek oda 510x315 cm., 

sofanın kuzey batısındaki köşe oda 340x315 cm. sofanın güneybatısındaki oda 

565x315 cm. boyutlarında planlanmıştır. Zemin kat 300 cm., birinci kat 325 cm. 

yükseklikte inşa edilmiştir.  

 Odaların genelinde geleneksel tefrişata uyulmuştur. Gömme dolap, yüklük, 

gusülhane çiçeklik kullanımı izlenir. Konutun geleneksel hariciyesi bulunmaz. 

Değişimle birlikte bodrum kat oldukça geniş bir alanı işgal eder. Yıkanmak için 
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geleneksel gusülhane vardır. Ancak değişimin etkisi ile sonradan zemin ve birinci 

kata banyo ilavesi yapılmıştır. Merdiven üç kat arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. 

Ahşap, iki kollu ve torna işçiliğinde imal edilmiştir. Geleneksel hayatı benzer 

örneklere göre orta ölçeklidir diyebiliriz. Mutfak konutta iki adet olup, ikisi de 

değişimle sonraki dönem ilavesi şeklinde birinci katta bulunur. Tuvaletlerde zemin 

ve birinci kata değişimin tesiri ile sonradan eklenmiştir. Hayat içerisinde geleneksel 

tandır çaraş ve ahır kalmamıştır. Müştemilat kısmı vardır. Ancak fonksiyonu 

anlaşılmaz durumdadır. Konutun hayatta geleneksel su kuyusu ve havuz mevcuttur. 

Fakat gelişimle beraber şebeke suyu evin içerisine alınmıştır. Tavanlarda geleneksel 

ahşap kirişleme ve çıtalı ahşap kaplama uygulanmıştır. Bodrum kattaki döşemelerde 

geleneksel malzeme taş ve toprak kaplama bulunurken, üst katlardaki mekanlar 

ahşap döşeme tahtasının zemine çakılması suretiyle kaplanmıştır. Oda kapıları 

geleneksel çakma ve değişimin habercisi tablalı imal edilmiştir.  

 Cephe oldukça sade tasarlanmıştır. Çıkmanın üçgen alınlığı ve ana giriş 

kapısı değişimi göstermektedir. Sokak cephesinden hem ana giriş hem de arka hayata 

giriş sağlanmıştır. Sokak yapısı düzgün planlıdır. Gelişimle birlikte üst örtü kırma 

çatılı ve Marsilya tipi kiremit ile kapatılmıştır. Su oluklu ahşap saçağın, alttan 

kaplama tahtası çakılıdır. Geleneksel sofa çıkması kuzey cephede sokağa 

yönelmiştir. Dış ana giriş kapıları tablalı imal edilmiştir. Pencereler özgün özelliğini 

kaybetmiştir. Yeni pencereler takılmıştır. Demir parmaklıklarda yeni, günümüz 

teknolojisine uygun durmaktadır.  
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Katalog No: 33 

Yapının İsmi: Recep Eken Evi 

Fotoğraf No: 245-252 

Çizim No: 134-137 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl ilk çeyreği 

Sahibi: Karatay Belediyesi 

Yapının Yeri: Konya İli, Karatay İlçesi, 29 Mahalle ve tapuda 27 ada,81 pafta,18 

parselde yer almaktadır.  

Genel Tanım :  

Tescilli taşınmaz; giriş katı, üst kat ve bodrum kat olmak üzere toplam üç 

kullanım katından oluşmaktadır. Yapıya cephe aldığı sokaktan, hayat girişi 

verilmiştir. Arka ve yan cephesinde büyük bir hayat yer almaktadır. Yapıya zemin 

kattan iki ayrı giriş mevcuttur. Girişlerden biri arka hayata, diğeri ise doğu cephede 

yine hayata açılmaktadır. Konutun dört cephesi de izlenebilmektedir. Kırma çatı 

Marsilya tipi kiremit ile kaplanmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

Subasman kotu seviyesine kadar moloz taş işçiliği ile dış duvarlar 

yükselmiştir. Zemin ve üst kat ana duvarları ahşap hatıllarla desteklenmiş olup, hımış 

tekniğinde kerpiç dolgu duvarlı inşa edilmiştir. Çıkmalarda ise bağdadi tekniğinde 

ahşap çıta, kerpiç ve kıtıklı sıva kullanılmıştır. 

Plan: 

 Evin hayatına kuzey cepheden çift kanatlı bir kapı ile girilmektedir. Hayatta 

havuz, tuvalet ve müştemilat bölümleri bulunmaktadır.  

 Bodrum katın girişleri hayattan verilmiştir. Doğu yöndeki kapı iki bölmeli 

büyükçe tasarlanan ahır hacimlerine açılmaktadır. Güneydeki iki kapı ise iki ayrı oda 

şeklindeki mutfaklara geçiş imkanı sağlar. 

 Konutun zemin kattan iki girişi vardır. Her ikisi de çift kanatlı olan kapı 

girişlerinden biri doğu cepheden diğeri güney cepheden açılmıştır. Zemin ve birinci kat 

sofası ikiye bölünmüştür. Doğu cephedeki girişle direk olarak sofaya ulaşılmaktadır. 

Buradaki sofa iki oda ile üst kata çıkış merdivenine geçit vermektedir. Güney cepheden 

açılan girişle de aynı şekilde sofa, iki oda ve merdiven bulunmaktadır. Zemin katta 

güneydeki sofanın iki yanında paralel uzanan odaların içerisinde çiçeklik, yüklük, 
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gusülhane, ağzıaçık görülmektedir. Merdivenlerin karşısında doğuda, arada kalan küçük 

oda da ise gömme dolap bulunmaktadır. 

 Birinci kat planı zemin kat ile benzerlikler göstermektedir. Sofa merdiven 

aksının ortasından ikiye bölünmüştür. Her iki sofa arasındaki bağlantı çift kanatlı bir 

kapı ile sağlanmıştır. İki sofaya da iki adet ayrı odaya açılmaktadır. Ancak birinci katta 

plan tam bir simetri ekseninde yer aldığı için; ayrı merdiven girişlerinin karşısındaki 

odanın girişleri de iki ayrı sofaya açılmıştır. Birinci kat sofası kuzeyde sokağa, 

güneydeki hayata yönelen çıkma yapmıştır. Kuzeybatı yöndeki kare planlı oda ise 

gönye çıkma yaparak arsanın çarpıklığını üst katta düzeltmiştir. Ayrıca birinci katta 

güneydeki merdivenin hemen yanında çatıya çıkış merdiveni bulunmaktadır. Güneydeki 

büyük sofada karşılıklı simetrik tasarlanmış iki aynalık dikkati çekmektedir. Bu sofaya 

açılan odaların düzenlemesi geleneksel tarzda yüklük, çiçeklik, gusülhane ve ağzıaçık 

gibi unsurları barındırmaktadır. 

 Bodrum kat döşemesi toprak malzemeli düzenlenmiştir. Zemin ve birinci 

katın döşemeleri ahşap taban tahtası çakılmıştır. Bodrum kat tavanı ahşap kirişlemeli 

bırakılmıştır. Zemin ve birinci kat tavanları çıtalı ahşap kaplamalı tasarlanmıştır. 

 Zemin kat ve birinci katta odalarda yüklük, gusülhane, çiçeklik, ağzıaçık ve 

gömme dolaplar görülür. Bu ahşap malzemede özellikle çiçekliklerde kademe 

kademe profilli silmelerle süslemeye gidilmiştir. Birinci kat güney yöndeki sofada 

bulunan; karşılıklı simetrik aynalık ve tavan göbeği ilginç örneklerdir. Fırfır tavan 

göbeği renklendirmesi ve ince süslemesi ile dikkat çekicidir.  

 İç oda kapıları bodrum katta çakma, üst katlarda tablalı imal edilmiştir. 

Ayrıca ahşap dolap kapakları da tablalı üretilmiştir. 

 Evin ahşap merdivenleri yan yana simetrik tasarlanmıştır. İkiye bölünmüş, 

sofalara açılmaktadır. Merdivenler iki kollu olup, korkulukları ve babalarında torna 

işçiliği görülür. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Ev dört cephelidir. Hayata giriş, üzeri tek yön eğimli çatılı çift kanatlı kapı ile 

kuzey cepheden sağlanmıştır. Kuzey cepheye asimetrik uygulamalar hâkimdir. Zemin 

kat pencereleri üç birinci kat pencereleri sekiz adettir. Birinci katta iki çıkma 

izlenmektedir. Birisi sofa çıkmasıdır. Diğeri sofanın batısındaki üçgen oda çıkmasıdır. 
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Güney cephe ise yatay ve dikey eksende simetrik düzenlenmiştir. Zemin ve 

birinci kat oda pencereleri sofanın doğu batı yönünde karşılıklı ikişerden toplam dört 

adettir. Birinci kat sofa çıkmasında üç pencere bulunmaktadır. Ana girişe sekiz 

basamaklı merdiven ile ulaşılır. Giriş içeri doğru çekilmiş olup, kapı yanlarındaki birer 

pencere ile üçlü giriş vurgusu yapılmıştır. Ayrıca merdivenlerin iki yanına, birer adet 

tek kanatlı, bodrum kat giriş kapısı açılmıştır. 

Doğu cephede giriş, sekiz basamaklı bir merdiven ile ulaşılan, cephenin 

kuzeyinde yer alan oda çıkmasının altından sağlanmıştır. Çift kanatlı kapının kuzeyine 

bir pencere ile giriş önü taşlık tasarlanmıştır. Zemin kat ve birinci katta simetrik 

ikişerden dört adet pencere izlenmektedir. 

Batı cephede üç adet pencere bulunur. Kuzeydeki tek pencere oda üçgen çıkması 

için düzenlenmiştir. Diğer ikisi birinci kat odasında yer alır. 

Saçaklar: 

Ahşap saçakların yapıdan dışarı taşıntılarının yaklaşık 50cm. ölçüsüne 

sahiptir. Saçağın alın tahtası üzerinde yağmur oluğu dolanmaktadır. Saçak altı 

silmelerle hareketlendirilmiştir. Ahşap mertek uzatmalı çatının mertekleri ahşapla 

kaplandığı için izlenmez. Kuzey güney ve doğu yönde çıkmaları üçgen alınlığına 

bağlı olarak saçakta bu şekli almıştır. 

Çıkmalar: 

 Yapıda toplam dört adet çıkma vardır. Kuzey ve güney cephede aynı tarzda 

iki adet sofa çıkması vardır. Tek fark güneydeki giriş kısmında yer alır. Bu çıkmalar 

tek yönlü ve iki cepheli tasarlanmıştır. Payandalı ahşap malzeme ile çıkmalar 

taşınmaktadır. Çıkmaların toplam beşer adet pencereleri vardır. Kuzey ve güney 

yönlerde üçlü pencere düzenlemesi varken yan taraflarda birer adet pencere 

tasarlanmıştır.  

Doğu cephedeki oda çıkması da tek yönlü üç cepheli bir çıkmadır. Ancak iki  

penceresi vardır. Ana cephesi olan doğu yönde hiç pencere bulunmaz. 

 Birinci katta kuzey batı cephede yer alan üçgen oda çıkması yer almaktadır. 

Arsanın çarpıklığını üst katta düzelten çıkmanın bir adet penceresi vardır. Yine tek 

ahşap payanda ile taşınmaktadır. 
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Pencereler: 

Pencereler dikey dikdörtgen formda tasarlanmıştır. Genel ölçüleri çıkmalarda 

100X190 cm., odalarda 90X200 olup, ½ oranını sergilerler. Bunların dışında genelde 

zemin ve bodrum katlarda değişik pencere ölçüleri ile karşılaşılmaktadır. Çıkmalarda 

giyotin pencere, odalarda üstte ve altta iki yana açılan pencere tipi kullanılmıştır. 

Sade ahşap kasalara sahiptirler. Pencerelerin duvar içerisindeki boşlukları çıkmalarda 

düz, odalarda şevli tasarlanmıştır. Odaların pencere boşluklarının tamamı ahşap 

malzeme ile kaplanmıştır. 

 Konutun demir parmaklıkları sade düzenlenmiştir. Dikeyde açılan yarma 

boşluklarının içerisinden yatay düzlemde demir çubuklar geçirilmiştir. Demir 

parmaklıklar pencere boşluğunun tamamını kaplamıştır. Demir çubuklar ahşap 

kasaya saplanarak sabitlenmişlerdir. 

Kapılar: 

 Evde genelde iç ve dış kapıları ahşap malzemeden tablalı yapılmıştır. Hayata 

giriş kapısı ve bodrum kat kapıları çakma tekniğinde tasarlanmıştır. 

 Süsleme 

 Cepheler genelde sade tasarlanmıştır. Cephelere çıkmalar hareket 

kazandırmıştır. Çıkmalarda üçgen alınlıklı saplama çatı kullanımı doğu kuzey ve 

güney cephede kendine has karakter kazandırır. Yine üçgen oda çıkması kuzey 

cepheye ayrı bir hava katar. Diğer bir süsleme unsuru tüm cepheleri saçak altı 

seviyesinde dolaşan silmelerdir. 

 Yapının içinde ahşap yoğun olarak kullanılmıştır. Zemin katta ahşap tavan 

göbeği, ahşap çıtalı tavan gibi unsurlar, ahşap dolaplar süsleme özellikleri arz 

etmektedir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Evin yapı malzemesi ve tekniğinde geleneksel metotlar uygulanmıştır.  

 Plan iç sofalıdır. Farklı olarak plan ikiye bölünmüş ve iki ailenin 

yaşayabileceği bir fonksiyon verilmiştir. Merdivenler sofaya dik şekilde 

yerleştirilmiştir. Konut plan özellikleri ile 3.tip grupta yer alır. Güneyde yer alan 

sofaya paralel odalardan doğudakiler birinci ve zemin katla aynı ölçülere sahiptir. 

Buna göre odalar 590x330 cm. boyutlarındadır. Aynı şekilde sofanın batısındaki altlı 

üstlü odalar 530x340 cm. ölçülerdedir. Birinci katta sofanın kuzeyindeki odalar 



 

221 

 

kareye yakın ölçülerde farklı ebatlarda tasarlanmıştır. Sofanın doğusundaki oda 

485x360 batısındaki oda 350x285 cm. ölçülerindedir. Zemin katta ise sofanın 

doğusundaki oda 335x230 cm. batısındaki oda 340x190 cm. ebatlarındadır. Zemin 

kat 270 cm. birinci kat 290 cm. yüksekliğe sahiptir.  

 Odaları geleneksel tarzda düzenlenenler olduğu gibi, içerisi boş odalarda 

vardır. Kuzeydeki küçük odaların içerisi boş bırakılmıştır. Evin geleneksel hariciyesi 

yoktur. Değişimin alameti bodrum kat aynı zamanda izbe görevi de görür. Yıkanma 

geleneksel gusülhanelerde gerçekleşmiştir. Büyükçe geleneksel bir hayata sahiptir. 

Mutfak değişimle birlikte bodrum katta iki ayrı oda şeklinde tasarlanmıştır. Tuvalet 

geleneksel şemaya uygun dışarıda, sokak cephesinde, hayata giriş kapısının yanında 

yer alır. Oldukça büyük müştemilatları vardır. Bodrum katta ahırı vardır. Konuta 

şebeke suyu bağlanmıştır. Tavanlar geleneksel yöntemlere uygun şekilde; bodrum 

katta ahşap kirişlemeli üst katlarda çıtalı ahşap kaplamalıdır. Döşemeler ise 

geleneksel olarak, bodrum katta toprak, diğer katlarda ahşap çakılarak yapılmıştır. 

Oda kapıları bodrumda geleneksel çakma, üst katlarda değişimin parçası tablalıdır. 

 Güney cephede, hayata bakan kısımdan, merdivenle ulaşılan nişli giriş 

vurgusu, pencerelerin simetrik tasarım, çıkmada üçgen alınlık kullanımı Avrupa 

mimari tesirlerini ve değişimi yansıtır. Sokak cephesinde tek giriş kapısı ile doğrudan 

hayata ulaşılır. Geleneksel sofa çıkması ve odanın gönye çıkması sokağa hareket 

kazandırmıştır. Gelişimle beraber üst örtü kırma çatılı Marsilya kiremit kaplıdır. Çatı 

gelişimiyle; metal yağmur oluklu saçağın altları ahşap ile kapatılmıştır. Bodrum kat 

kapıları tek kanatlı geleneksel çakma tekniğinde, zemin kat ana girişler çift kanatlı 

değişimin göstergesi tablalı imal edilmiştir. Pencereler değişimle ½ oranında 

tasarlanmıştır. Demir çubukların kesiminden oluşan geleneksel demir parmaklıklar 

pencerelerde bulunmaktadır. 
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Katalog No: 34 

Yapının İsmi: Saffet Gökkaya Evi 

Fotoğraf No: 253-260 

Çizim No: 138-141 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonları 

Sahibi: Saffet Gökkaya 

Yapının Yeri:  Karatay İlçesi, KerimDedeMektep Mahallesi, MahmutDede Sokak, 

No: 9'da 87 Pafta 26001 Ada, 3 nolu  parsel üzerinde  bulunur.  

Genel Tanım: 

Konut, maili inhidam kararı ile 2008 yılında yıktırılmıştır. Evin, 

müştemilatları, hayatı ve bahçesiyle birlikte yıkılmadan önceki projelerine göre 

Geleneksel Konya evinin özelliklerini yansıttığı anlaşılmaktadır. Bahçe duvarı ile 

çevrili alanın kuzey batısına iki katlı yaşam birimi ev inşa edilmiştir. Bahçenin 

doğusunda ortada bir tandır bulunmaktadır. Ana Girişin karşısına da tuvalet 

yerleştirilmiştir. Kırma çatılı yapının, üstü alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Evin her 

dört cephesi de açık olup, izlenebilmektedir. 

Malzeme ve Teknik: 

 Bahçe duvarının kalan kısımları 55 cm. kerpiç duvarlarla inşa edilmiş olup, 

yıkılan kısımlarda briket kullanılarak bahçe duvarları tamamlanmıştır . Zemin kat kerpiç 

duvarları 70cm. kalınlığındadır. Birinci kat beden duvarları daha ince tasarlanmıştır. 

Ana mekan ve müştemilat taşıyıcı dış duvarlarının su basman seviyesine kadar moloz 

taşla örülmüş. Bu temel üzerinde yapıların cephe duvarları yığma tekniğinde kerpiçle 

örülmüş ve duvarlar ahşap hatıllarla bağlanmıştır.  

Plan: 

 Rölöveleri ekip arkadaşlarımız ve tarafımca alınan yapının özellikleri bu 

projelere göre anlatılacaktır. Çünkü ev günümüzde yok olmuştur. 

 Konut plan tipi olarak adeta hayatlı evden iç sofaya geçişin ara bir 

temsilcisidir. Zemin katta sofa kare planlı olup, iki odaya ve üst kata çıkışı sağlayan 

merdivene açıklık sağlamaktadır. Birinci katta merdivenin tam karşısındaki sofa 

dikdörtgen planlı olup, iki odaya giriş vermektedir. Böylece zemin ve birinci katlarda 

sofa odaların karşısında güneybatı cephe duvarına bitişik olarak tasarlanmıştır. 

Hayatlı ev plan şemasında da odalara, hayata açılan kapılar ile ulaşılmaktaydı. Ancak 
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hayatın ya üzeri açık olur ya da ahşap direkli bir sundurması bulunurdu. Bizim 

incelediğimiz evde ise plan olarak hayatlı evi hatırlatsa da, en büyük fark,  sofa evin 

iç mekan planına dahil edilmiştir. Yani sofanın üzeri kapatılmıştır. 

 Zemin kata giriş çift kanatlı bir kapı ile güneydoğu cepheden sağlanmıştır. 

Giriş kapısından önce bir taşlığa sonra sofaya girilmektedir. Sofanın güneyindeki 

odanın iki penceresi güneydoğu cepheye, daha büyük olan tek penceresi kuzeydoğu 

cepheye bakmaktadır. Kuzeybatı duvarında iki adet ahşap gömme dolap vardır. 

Sofanın kuzeyindeki dikdörtgen planlı odanın kuzey-batı cephe duvarının tamamına 

yakını yıkılmıştır. Sadece kuzeydoğu cepheye bakan tek penceresi görülmektedir. 

Sofanın güneybatı cephe duvarı istikametinde ahşap merdiven ile birinci kata 

çıkılmaktadır. 

 Birinci katta güneybatı doğrultusunda sofa ve merdiven bulunmaktadır. 

Sofanın kuzeydoğusunda, sofayı dik açı ile kesen iki adet oda tasarlanmıştır. Bu iki 

oda tüm cephe boyunca çıkma yapmaktadır. Sofanın da güneydoğu yönde bir 

çıkması mevcuttur. 

 Yaşama birimlerinde döşemeler uzun dikdörtgen ahşap parçaların zemine 

çakılması suretiyle meydan gelmiştir. Oda tavanlar yuvarlak kesitli, ahşap kirişlemeli 

bir şekilde bırakılmıştır. Sofa tavanları ise çıtalı ahşap kaplamalı oldukları tespit 

edilmiştir.  

 Ahşap merdiven girişin karşısına, sofaya paralel konumlanmıştır. İki kollu 

merdiven kullanılmıştır. 

 Odaların tüm kapıları ahşap malzemeden çakma ve tablalı tekniğinde 

üretilmiştir. Çakma kapıların kilitlerinde şık düşen kullanılmıştır. 

 Odaların içinde yüklük, çiçeklik, ağzıaçık ve ahşap dolapların tasarlandıkları 

gözlemlenir. Özellikle çiçekliklerde süslemenin yoğunlaştığı izlenmektedir. 

Gülbezek motifi sekiz kollu eşkenar üçgen (baklava dilimi) kullanılarak ortaya 

çıkarılmıştır. Dikey ve yatay bordür silmelerinde eğri kesim ve düz küçük diş 

açmaları ile hareketlilik sağlanmıştır. Ayrıca profilli silmeler çiçeklik cephelerinde 

yoğun olarak tercih edilmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Kendi içine dönük tasarlanan konutun iki cephesi hayata iki cephesi de 

sokağa yönelmiştir.  
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 Güneydoğu cephesi aynı zamanda konutun giriş cephesidir. Girişte kapının 

iki yanındaki pencereler ile üçlü giriş vurgusu yapılmıştır. Kapının üzerinde küçük 

tepe pencereleri bulunmaktadır. Girişin hemen üstünde sofa çıkması izlenmektedir. 

Ayrıca bu cepheden kuzeydoğu cephenin oda çıkması görünüşe girmektedir. 

Pencerelerde kendi içerisinde asimetrik düzenlenmiştir. Zemin katta iki adet oda, iki 

sofa penceresi vardır. Birinci katta ise bir sofa, tek oda penceresi bulunur. 

 Güneybatı cephenin zemin katı sağır kalmıştır. Birinci katta iki penceresi 

vardır. Biri sofayı diğer küçük olanı merdiven boşluğunu aydınlatmaktadır. 

Güneydoğu cephenin çıkmasının yan yüzü bu cepheden izlenmektedir. 

 Kuzeydoğu cephe de pencereler kendi içinde simetrik durmaktaysa da, bu 

dört adet pencere sonraki dönemlerde değiştirilmiş olmalıdır. Ölçüleri bakımından 

geleneksel pencere tipinden ayrılmaktadırlar. Zemin ve birinci katta ikişerliden 

toplam dört adet pencere mevcuttur. Güneydoğu cephe çıkmasının yan yüzündeki 

pencere de görülmektedir. Birinci kat odaları cephe boyunca çıkma yaparlar. 

Çıkmayı üç adet ahşap konsol taşımaktadır. 

 Kuzeybatı cephe yıkılmıştır. Ancak kuzeydoğu cephenin oda çıkması ve 

penceresi bu yönde görülmektedir. Bu cephenin duvar yüzeyindeki ayrılma, 

malzemenin, yapım tekniğinin anlaşılması için öğretici öğeleri barındırmaktadır. 

Saçaklar:  

 Ahşap saçak yapıdan yaklaşık 60 cm. dışarı doğru taşırılmıştır. Ahşap kırma 

çatının mertekleri yapıdan taşırılmış olup, dışarıda bırakıldığı için görülebilmektedir. 

Güneydoğu cephede saçak çıkmanın şekline bağlı olarak üç cepheli ve  üç yönlüdür. 

Yağmur olukları saçağın üzerinde izlenir. 

Çıkmalar: 

 Evin iki adet çıkması vardır. Sofa çıkması tek yönlü ve üç cepheli 

tasarlanmıştır. Yapım tekniği olarak bağdadi kullanılmıştır. Üst örtüsü ana çatıya 

saplanarak oluşturulmuştur. Toplam iki adet penceresi vardır. Güneybatı cepheye 

pencere açılmamıştır. Güneydoğudaki büyük pencere sonraki dönem ilavesi olarak 

durmaktadır. Çıkma beden duvarlarından çıkan iki adet ahşap kiriş ile iki adet ahşap 

konsol ile taşınmaktadır. Çıkmanın altı ahşap kaplamalıdır. 

 Oda çıkması kuzeydoğu cephede izlenir. Çıkmada iki oda cephe boyunca 

dışarı 125cm. taşırılmıştır. Oda çıkması tek yönlü ve üç cepheli düzenlenmiştir. 
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Yapım tekniği olarak bağdadi kullanılmıştır. Üst örtüsü ana çatı ile birlikte 

oluşturulmuştur. Çıkmanın üç adet penceresi vardır. Güneydoğu cepheye pencere 

açılmamıştır. Çıkma beden duvarlarından çıkan ahşap kirişler ve üç adet ahşap 

konsol üzerine yerleştirilmiştir. Çıkmanın altındaki ahşap kaplamalar ile konsoldaki 

küçük ince çıtalı uygulamalar dikkati çekmektedir. 

Pencereler: 

 Zemin kat pencereleri güneydoğu cephede oda da ve ana girişte ikişerli 

gruplama yapmış olup, gruplar kendi aralarında aynı tasarlanmıştır. Oda 

pencerelerini özgün kabul edebiliyoruz. Boyutları 150X100 cm. dikey dikdörtgen 

biçimde şekillenmiştir. Ana girişin iki yanındaki pencereler 190X80 cm. dikey 

dikdörtgen düzenlenmiştir. Zemin katın diğer iki penceresi kuzeydoğu cephede olup, 

kareye  yakın 140X130 cm. ölçüsü ile sonraki dönem ilavesi olduğunu 

yansıtmaktadır. 

 Birinci kat pencerelerinde de tam bir uyumdan bahsedilemez. Sonraki dönem 

ilavesi 170X140 cm. ölçülerindeki pencerelerin oldukça sık kullanıldığı 

görülmektedir. Güneydoğu cephede iki adet pencereden büyük sofa penceresi 

170X140 cm. ölçüsünde, küçük oda penceresi 150X90 cm. ebatlarında tasarlanmıştır. 

Güneybatı cephede sofayı aydınlatan pencere 170X140 cm., merdiven boşluğuna 

açılan pencere 170X70 cm. ölçüleriyle cepheye uygulanmıştır. Kuzeydoğu cephede 

iki adet odanın çıkma pencereleri simetrik bir şekilde oluşturulmuştur. Ölçüleri 

170X140 cm. ile yine en sık tercih edilen boyutlardadır. Sofa çıkmasının yan yüz 

penceresi ise 140X70 cm. ölçüsünde bulunmaktadır. 

 Kuzeybatı cephede sadece oda çıkmasının yan yüz penceresi görülmektedir. 

Onunda ölçüsü dikey dikdörtgen 140X80 cm. bulmaktadır. 

 Pencereler sonradan yapıya eklenmiştir. Kanatları tek pencereler ikili veya 

üçlü yan yana getirilmişlerdir. Ahşap kasaları süslemesizdir. Duvardaki pencere 

boşlukları, çıkmalarda düz, odalarda şevli yapılmıştır. 

  Zemin kat güneydoğu cephesinde demir parmaklıklı pencereler daire kesitli 

olup, dövme demir parmaklıklar yarma tekniğinde üretilmiştir. Demir parmaklıklar 

açılarak dikey yönde  yatay parçaların içerisinden geçmesi suretiyle ahşap kasalara 

saplanmıştır. 
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Kapılar: 

 Konutun hayata açılan kapsı çift kanatlı olup, çakma tekniğinde üretilmiştir. 

Kapının üzerinde beşik çatı şeklindeki üst örtü saçak vazifesi görmektedir. Ana giriş 

kapısı yine çift kanatlıdır. Ancak tablalı üretilmiştir. Ayrıca sonradan açılan hayattan 

girilen tek kanatlı kapı izbenin bulunduğu mekana ayrı bir yapı fonksiyonu 

yüklemiştir. Günümüzde bu üç giriş kapısı vardır.    

Süsleme: 

 Cephelerde asimetrik düzenlemeler hakimdir. Ancak kuzeydoğu cephede 

dikey ve yatay akslar üzerinde oda pencereleri aynı düzlemde birleşirler. Yapı 

bütününde oldukça sade tasarlanmıştır. Süsleme ile içeride çiçeklik, yüklük, gömme 

dolaplarda, dışarıda ise cephelerde demir parmaklıklardaki motiflerde izlenmektedir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

  Evde geleneksel malzemeler ve yapım tekniği çok iyi izlenebiliyor. 

Kuzeybatı cephe yıkıldığı için kerpiç işçiliği, ahşap hatıllar, ahşap kirişlere ve 

üzerindeki hasır örtü adeta tüm bu işçiliğin bir kesitini sunmaktadır.  

 Plan ilginçtir. Sofa, hayatlı ve dış sofalı evlerde olduğu gibi konumlanmış 

ancak konutun içerisine dahil edilmiştir. Yan yana bitişik iki dikdörtgen odanın 

girişlerinin karşısına sofa ve merdiven yerleştirilmiştir. Böylece konut 1. tip plan 

grubunda yer almıştır. Girişte sofa ve devamında merdiven tasarlanmıştır. Odaların 

boyutları 590x300 cm. ölçülerinde olup, yükseklikleri 270-290 cm. arasında 

değişmektedir.  

 Odalar, geleneksel şemaya uygun çiçeklik, gusülhane, gömme dolap ve ağzı 

açık,; sedir ve minder oturma düzenine göre tasarlanmıştır. Konutun geleneksel 

hariciyesi yoktur ama, izbesi vardır. Yıkanmak için odaların içerisindeki geleneksel 

gusülhaneler kullanılmıştır. Ahşap merdiven iki kollu düzenlenmiştir. Geleneksel 

hayatı büyük düzenlenmiştir. İçerisinde üç adet ağaç ve tandır bulunmaktadır. 

Muhtemelen diğer müştemilat kısımları zamanla yıkılmış veya yok olmuştur. Hela 

geleneksel şemada olduğu gibi, evin dışında bulunmaktadır. Mutfağı da konutun 

girişinin tam karşısında yer alıyorken yıkılmıştır. Kuyu ve tulumba ile 

karşılaşılmamıştır. Tavanlar odalarda geleneksel ahşap kirişlemeli düzenlenmiştir. 

Sofada ise ahşap kirişleme altında, geleneksel çıtalı ahşap ile kaplama uygulanmıştır. 

Döşemeleri ise her iki katta geleneksel yöntem ile ahşap çakılarak yapılmıştır. Oda 
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kapılarında her iki tip geleneksel çakma ve değişimin alameti tablalı uygulanmıştır. 

 Cephesi oldukça sadedir. Çıkmalar cephelere hareketlilik kazandırmıştır. İki 

adet geleneksel çıkması vardır. Biri sofa diğeri oda çıkmasıdır. Ancak farklı olarak 

iki oda; kuzeydoğu ve güneye tam cephe boyunca çıkarılmıştır. Konutun girişi, 

geleneksele uygun tarzda, hayat kısmından verilmiştir. Sokak cephesinde oda 

çıkması bulunmaktadır. Cadde düzenlemesi düzgün planlıdır. Değişimin göstergesi 

üst örtü düz toprak dam üzerine, sonradan kırma çatı ilavesidir. Saçaklarda buna göre 

düzenlenmiş olup, dışarı taşkın ve merteklidir. Su tahliyesi metal yağmur oluğu ile 

sağlanmıştır. 
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Katalog No: 35 

Yapının İsmi: Sait Karaaslan Evi 

Fotoğraf No: 261-267 

Çizim No: 142-145 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl ilk çeyreği 

Sahibi:  Sait Karaaslan 

Yapının Yeri: Konya ili, Karatay ilçesi, Şems mahallesi, Kazanlı sokak no: 2'de 105 

Pafta, 260 Ada, 4 parsel üzerinde  bulunan tescilli yapı, İplikçi Caminin kuzey 

batısında yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

 Ev bodrum katla birlikte üç katlı inşa edilmiştir. Kırma çatı, Marsilya tipi 

kiremitle kaplanmıştır. Eve giriş doğrudan sokaktan sağlanmıştır. Günümüzde konutun 

sadece kuzey ve güney cepheleri izlenebilmektedir. Diğer iki cephe yapılaşmaya bağlı 

olarak sağır kalmıştır. Konut iki bölümden oluşmaktadır. Özgün kısım ve buna ilave 

edilen üç katlı yapıdan müteşekkildir. 

Malzeme ve Teknik: 

 Konut bodrum kat seviyesine kadar moloz taş ile örülmüştür. Dış beden 

duvarlarında ahşap iskelet hımış tekniğinde kerpiç malzeme ile doldurulmuştur. İç 

duvarlarda  bağdadi tekniği görülmektedir. Konuta yapılan, ilaveler ve tamiratlar 

esnasında tuğla ve beton malzeme kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Plan: 

 Konutun planı iki ayrı bölümde oluşmaktadır. Özgün bölüm ve buna ilave 

edilen kısım planı meydana getirmektedir. İlk yapılan bina iç sofa plan tipini 

yansıtmaktadır. Sofa kuzey güney doğrultusunda evi, ikiye böler. Sofanın iki yanında 

odalara yer verilmiştir. Üst  kat ve zemin kat planları aynıdır. 

 Evin eklentisi, özgün planla uyum gösterir. Uzun ince bir koridor, kuzey 

güney doğrultusunda, yapılarıyla birlikte inşa edilmiştir. 

 Bodrum kata evin arkasındaki hayattan bir kapıyla girilir. Bodrum kat esas 

planına göre iki ahşap dikme ile ikiye ayrılmıştır. Bodrumun batı yöndeki 

duvarlarında sonradan açılmış üç kapıyla başka bir bölüme girilir. Duvarların bazı 

bölümleri çimentoyla sıvanmış haldedir. Her iki cephede bodrumu aydınlatan küçük 

kare pencereler mevcuttur. Bodrum katta üst kata çıkış merdiveninin sağ duvarı 
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sonradan örülmüştür. Bu duvarın arkasında yaklaşık dikdörtgen planlı başka bir 

mekan daha bulunur. Bu mekanın sofaya bakan duvarında pencere şeklinde iki açık 

niş bulunur. Bu mekanın hayata açılan duvarı, yıkılmış durumdadır. Ayrıca bodrum 

katta sonradan ilave edilen asansör boşluğu da vardır. 

 Zemin kata doğrudan sokakla bağlantılı çift kanatlı bir kapı ile girilir. Yine 

zemin kattan hayata çıkılan güney yönde ayrı bir açıklık bulunmaktadır. Ancak 

burasının aslında hayata açılan bir kapısı ve bunun üzerinde balkonu olduğu 

bilinmektedir. Konutun planıyla çok oynanmıştır. Sofanın güneybatısı ve 

kuzeybatısındaki odalar kısmen özgünlüğünü korumuştur. Sofanın batısındaki ek 

tuvalet ve odalar planın bütünlüğünü bozmaktadır. Zemin katta merdiven sofaya dik 

bir açı ile bağlanmıştır. Ana girişte, sofanın doğusunda, Bursa kemerli açıklık, 

merdivene giriş bölümüdür. Merdiven evinin, kuzeyindeki taş basamaklar üst kata 

çıkış merdivenini ihtiva eder. Bunun güneyindeki ahşap bir kapı ile bodrum kata 

inilir. 

 Ara kat doğu yönde deponun üstünde yer alır. Tek odası mevcuttur. Doğu batı 

yönünde dikey dikdörtgen planlı oda güney duvarındaki tek pencere ile 

aydınlatılmaktadır. Asman kattan altı basamaklı ahşap bir merdiven ile birinci kata 

ulaşılır. Merdiven açıklığında yine Bursa kemeri kullanılmıştır. 

 Birinci kat iç sofasının kuzey yönünde çıkma tasarlanmıştır. Bunun tam aksi 

istikametinde simetri aksında iki kanatlı bir kapı ve camekanlı bir açıklık bulunur. Bu 

bölüm  günümüzde yok olmuş oluo, balkona açıldığı bilinmektedir. Sofa güney 

yönde bir duvar ile bölünerek oda haline getirilmiştir. Ayrıca sofanın batısına açılan 

bir kapı doğu batı doğrultulu diğer odalara göre büyükçe dikdörtgen planlı odaya 

girilmektedir. Sofanın doğu yönündeki uzun ince koridor "L" planlı olup, iki oda ve 

tuvaletlere ulaşım imkanı sağlamaktadır. Odanın güney duvarında iki adet açıklık 

görülür. Biri tuvalete, diğeri koridora açılmaktadır Koridorun güneybatı köşesinde ek 

yapılan başka bir oda daha vardır. 

 Bodrum kat tabanı sıkıştırılmış toprak malzemeden oluşmaktadır. Zemin ve 

birinci kat taban döşemeleri karo ve fayans ile kaplanmıştır.  

 Bodrum kat tavanı ahşap kirişlemeli bırakılmıştır. Zemin ve birinci kat tavanları 

çıtalı ahşap ile kaplanmıştır. 
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 İç kapılar tablalı olup, kasalarının dış yüzeyleri profilli silmelerle 

hareketlendirilmiştir. 

 Merdiven girişinde ahşap malzemeden Bursa kemeri uygulamalarına gidilmiştir. 

Merdiven iki kollu olup, basamakları taş malzemedir. Merdiven korkulukları ve babaları 

ahşap malzemeden tornada işlenerek imal edilmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Kuzey cephe ana giriş cephesidir. Yapıya giriş taş söveli ve basık kemerli bir 

çerçevenin içerisinde çift kanatlı bir kapıdan verilmiştir. Giriş kapısı doğrudan 

sokağa dört basamaklı taş bir merdiven ile açılmaktadır. Bodrum kat pencereleri 

küçük olup çeşitli ebatlarda beş adettir. Zemin katta iki adet oda penceresi ile birinci 

katta iki adet oda ve iki adet çıkma pencereleri izlenmektedir. Birinci ve zemin kat 

kuzeybatı odalarının pencereleri dikey simetri aksında kesişirler. Ayrıca 

kuzeydoğudaki merdiven evini aydınlatmak için bu yöne bir adet pencere açıklığı 

yerleştirilmiştir. Yapıda köşe taşları, yatay kat ayrımları görülmektedir. Ancak 

batıdaki ek bölüm sadeliği ile cephenin esas ilk yapılan kısımlarından ayrılmaktadır. 

Yapının özgün bölümünde giriş üstü çıkması, cephedeki betonarme püskürtme 

serpme sıvaların belli bir geometrik düzen içerisinde uygulanmıştır. 

 En çok tahribata uğrayan kısım güney cephedir. Hayata giriş bölümü 

yıkılmıştır. Hayat girişinin üstünde olması gereken balkon da yok olmuştur. Yapının 

sofaya göre doğusunda zemin katta, bodrumla birleşen geniş bir açıklık bulunur. 

Buranın üzerinde,ara kat odasının penceresi izlenmektedir. Sofanın batı yönünde, 

yatay ve dikey simetri akslarında bulunan dört adet birinci ve zemin kat pencereleri 

cepheye yerleştirilmiştir. Bodrum katta iki adet küçük pencere görülür. Birinci katta 

hayata bakan, çift kanatlı bir kapısı bulunan, camekanlı bölüm dikkat çekicidir. 

Konutun cephelerinde betonarme püskürtme sıva ile yapılan süslemeler 

izlenmektedir. Yine bu cephenin batısındaki oda ve cepheler ilave inşaatın 

unsurlarıdır. 

 Konutun doğu ve batı cepheleri yanlarındaki yapılaşmaya bağlı olarak sağır 

kalmıştır. 

Saçaklar:  

 Su oluklu ahşap saçak yapıdan 65cm. dışarıya taşırılmıştır. Saçak kuzey  

yöndeki çıkmanın şekline bağlı olarak üç yönlü bir düzenlemede dikdörtgen formda 
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çıkma yapar.  Doğu ve kuzey cephede yine çıkmaların  dikdörtgen  formuna göre 

dışarı taşırılmıştır.  Alışılmış mertek uzatmalı saçağın mertekleri dikdörtgen 

parçalara ayrılmış ahşap bölümlerle kaplandığı için görülmez.  

Çıkmalar: 

 Evin iki adet çıkması bulunmaktadır. Güney cephedeki balkon çıkması 

yıkılmıştır. Kuzey cephedeki tek yönlü üç cepheli sofa çıkmasıdır. Yapım tekniği 

olarak bağdadi kullanılmıştır. Kuzey cephedeki birinci kat sofa çıkmasının üst 

örtüsü, üç omuz çatı biçiminde ana çatıya saplanmıştır. Çıkmanın ikisi kuzey 

cephede birer adeti doğu ve batı cephede olmak üzere toplam dört penceresi bulunur. 

Çıkma beden duvarlarından çıkan ahşap iki adet kirişin altında yer alan ahşap 

konsollar ile taşınmaktadır. Ahşap konsollarda küçük ince ahşap çıtalarla yapılan 

çakma işçilik ile torna sarkıtlar süslemede dikkat çeker. Ahşap iki adet kirişin kuzey 

bitiş noktalarına şemse motifi çok kollu yıldızlar ile gösterilmiştir. Çıkma altı ahşap 

malzeme ile kaplanmıştır. 

Pencereler: 

 Yapıda pencereler üç bölümlü, iki kanatlı ve giyotin tipinde tasarlanmışlardır. 

Üç bölümlü pencerelerin üstünde tepe üstü penceresi yer almaktadır. Bunların ortada 

kalan kanatları açılabilmektedir. İki kanatlı pencerelerinde tepe üstü penceresi 

düzenlenmiştir. Bodrum kattaki pencerelerin ölçüleri farklıdır. Kuzey cephede 

kareye yakın ölçülerde 80X60cm., 44X42 cm., 75X50 cm. ölçülerinde küçük ve dar 

tutulmuşlardır. 

 Zemin kat pencereleri de farklı boyutlarda düzenlenmişlerdir. Kuzey cephe 

zemin kat pencereleri 190X110 cm., 205X125 cm. ölçüsünde iki adet bulunmaktadır. 

İki pencere bağdadi söveli ve basık kemerli ve ahşap kasalı yapılmışlardır. Kuzey 

cephe pencereleri üç parçalı olup tepe üstü pencereleri bulunmaktadır. Güney 

cephede yine iki adet pencere vardır. Bağdadi söve ve lentolu ahşap kasalı pencereler 

220X140cm. ve 180X140 cm. ölçülerinde yapılmışlardır. İki kanatlı pencerelerin 

tepe üstü pencereleri bulunmaktadır. 

 Birinci kat pencereleri kuzey cephede dört adettir. Oda pencereleri 210X130 

cm. ve 215X145 cm. ölçülerinde iki adet tasarlanmıştır. Oda pencereleri pencere 

bağdadi söveli ve basık kemerli ve ahşap kasalı yapılmışlardır. Üç parçalı 

pencerelerin tepe üstü pencereleri bulunmaktadır. Sofa pencereleri de iki adet olup 



 

232 

 

180X70 cm. ebatlıdırlar. Bunlar bağdadi söve ve lentolu, ahşap kasalı, giyotin tipinde 

üretilmişlerdir. 

 Pencereler duvar içerisinde çıkmalarda düz, odalarda şevli boşluklar içerisine 

yerleştirilmişlerdir. 

 Bodrum kat pencereler metal kasadan, demir parmaklıkları daire kesitli 

üretilmişlerdir.  

 Kuzey batı büyük odanın oda penceresinin demir parmaklığı dikeyde on 

bölüme yatayda üç bölüme ayrılmıştır. Yatay üç bölümün her biri simetrik 

tasarlanmıştır. Buna göre tek bir yatay çerçevenin kompozisyonun şekillenişinde “C” 

kıvrımları ters simetride üstte ve altta dizilir. Ortada kalan bölümde ise “S” 

kıvrımları ile yuvarlak volütler sıralanmıştır. Volütlü “S” kıvrımlarının 

yerleştirilmesinde yatayda karşılıklı ters simetri uygulanması vardır. Bu  sıralamanın 

aynısı kalan iki çerçevede de uygulanmıştır. 

 Kuzey batı köşe oda demir parmaklığı on bölüme ayrılan demir parmalık 

çerçevesinin dokuz adet dikey demir parmaklığın yatayda altı parçanın içerisinden 

geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Altı parça kendi içerisinde üçerli bir grup 

oluşturmaktadır. Yatay parçalar ikişerli olarak yaklaşık 20 cm. aralıkta, "X" şeklinde 

parçalarla birbirine tutturulmuştur. 

Kapılar: 

 Konutun tek ana giriş kapısı çift kanatlı olup, tablalı üretilmiştir. Kapının 

etrafını bağdadi söve ve basık kemerli dışa taşkın bir kompozisyon çevrelemektedir. 

Basık kemerde süsleme amaçlı kilit taşı motifi öne doğru çıkarılmıştır. Tablalı 

kapının üzerindeki kapı üstü penceresi yuvarlak kemerin formuna uyacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bu yuvarlak kemerin içindeki çerçeve dikeyde üçe bölünmüştür.  

Süsleme: 

 Konutun izlenebilen iki cephesi de bütününde asimetriktir. Sonradan ilave 

edilen batı bölüm, özgün yapıya benzetilmeye çalışılsa da kötü bir taklit olduğu 

görülmektedir. 

 Kuzey cephede tasarım, ana girişte ve üstündeki çıkmada yoğunlaşmıştır. 

Giriş kapısının taş sövesi ve basık kemeri, ahşap kapının tablalarındaki dikey 

dikdörtgen çerçevelemeler, çıkma konsolundaki süslemeler dikkati bu bölüm üzerine 

çekmektedir. Ayrıca cephedeki betonarme püskürtme sıva ile yapılan süsleme 
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dönemin modası haline gelmiştir. Kuzey cephede zemin ve birinci kat pencereleri her 

ne kadar dikey simetri aksında buluşmuşlarsa da, pencerelerin ebatları kendi 

aralarında orantısızdır. Yatay kat ayrımları, bodrum kat ve zemin kat seviyelerinde 

kalın kesme Sille taşı ile yapılmıştır. Köşe taşlarında, kesme taşlar dikdörtgen ve 

kare parçaların aşağıdan yukarı doğru birbirini sırasıyla takip etmeleri sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

 Güney cephede bütününde asimetriktir. Sadece batı yöndeki dört adet pencere 

dikey ve yatay aksta kesişir. Ancak bunlarda kendi aralarında orantısız pencere 

düzenlemeleridir. Sofanın zemin katı büyük bir açıklık şeklinde yıkılmıştır. 

Üzerindeki çift kanatlı kapı ve camekanlı kısmın balkonu ortadan kalkmıştır. 

Betonarme püskürtme sıvanın kartuşlamalar içerisindeki uygulaması bu cephede de 

izlenmektedir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Konutun yapım tekniği geleneksel yığma ve hımıştır. Malzemede geleneksel 

olup, kerpiç, ahşap ve taş kullanılmıştır. İç bölme duvarlarında ve çıkmada bağdadi 

tekniği görülür. Planı iç sofalı ve 3.tip plan grubunda yer almaktadır.  Merdiven evi 

sofaya dik bir şekilde konumlanmıştır. Odaların planları büyümüştür. Çeşitli 

ölçülerde 554x342 cm., 785x395 cm., 540x330 cm. odalar mevcuttur. Konutun 

derinliğince uzanan sofa 1010 cm.x295 cm. ebatlarındadır. Odaların yükseklikleri 

bodrum 245, genelde zeminde 290 cm., birinci katta 320 cm. boyutlarındadır.  

 Oda iç dizaynında geleneksel yüklük, çiçeklik, gusülhane bulunmamaktadır. 

Ancak gömme dolap nişleri vardır. Geleneksel hariciye,  izbe, yıkanmak için 

gusülhanesi yoktur. İç merdiven iki kollu olup, basamakları taş, korkuluk ve babaları 

ahşap malzemeden yapılmıştır. Güney cephede küçük bir hayatı vardır. Tuvaletler 

değişimle içeride yer almıştır. Mutfağı da mutlaka içerideydi ama hangi odaydı 

bilinmiyor. Geleneksel tandır, çaraş ve ahır görülmez. Tavanlar bodrum katta 

geleneksel ahşap kirişli olup, diğer katlarda çıtalı ahşap kaplıdır. Döşeme bodrumda 

geleneksel toprak, diğer katlar değişimin göstergesi karo ve fayans ile kaplanmıştır. 

Oda kapıları değişimin bir parçası olarak tablalı imal edilmiştir.  

 Cephede dikkat ana giriş kapısında ve çıkmada toplanmıştır. Bu bölümdeki 

süslemeler,  değişimin ve Avrupa mimari etkilerini taşımaktadır. Doğrudan sokağa 

açılan ana giriş, yatay kat ayrımları, düşey zig zaglı köşe taşları değişimin 
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göstergeleridir. Üst örtü kırma çatılı ve Marsilya kiremit kaplanm Saçaklar alttan 

ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Su oluklu saçak yapıdan dışarı taşkın oluşmaktadır. 

Çıkma geleneksel tek yönlü üç cephelidir. Dış sokak kapısı, çift kanatlı değişimle 

tablalı ve basık yuvarlak kemerli depo penceresine sahiptir. Kapının çevresi taş 

söveli ve basık kemerlidir. Pencereler değişimle etkisiyle dışa taşkın ve basık 

kemerleri bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Demir parmaklıklar değişime uğrayarak 

“S”, “C” kıvrımlı, “X” parçaların birbirine tutturulmasıyla oluşmuştur. 
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Katalog No: 36 

Yapının İsmi: Serficeli Osman Anadolu Evi 

Fotoğraf No: 268-277 

Çizim No: 146-149 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl başları 

Sahibi: Meram Belediyesi 

Yapının Yeri: Meram İlçesi, Şükran Mahallesi 35 pafta, 285 ada, 20 parsel üzerinde 

yer almaktadır.  

Genel Tanım: 

 Ev, Eşrefoğlu Sokak ile Gül Sokağ'ın kesiştiği köşede bulunmaktadır. 20. 

yüzyıl başlarına tarihlenen ev 1924 yılında Rum göçünde Emlak-ı Emiriyye geçer. 

Yapı 1925-1926 yıllarında Balkan göçmenlerine konut olarak verilmiştir. (Sözen ve 

Dülgerler, 1979:90). Ev terk edildiği için oldukça harap bir durumdayken, Meram 

Belediyesince satın alınarak restorasyonu tamamlanmıştır. Yapı bodrum katla birlikte 

üç katlı inşa edilmiştir. İki sokağın birleştiği köşede yer alan yapının arkasındaki 

avluya, her iki yoldan iki giriş vardır. Ana giriş kuzey cepheden verilmiştir. Beşik 

çatı, alaturka kiremitle kaplanmış olup çatı arası depo şeklinde tasarlanmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım sistemi yığma, hımış ve bağdadidir. Bodrum katlar taşla yığma olarak 

yapılmıştır. Zemin kat dışta ahşap hatıllarla bağlanmış moloz taş duvarla örülmüştür. 

Birinci katta çıkmaların olduğu kısımlar tümüyle bağdadi tekniğinde yapılmıştır. 

Birinci katın bazı bölümlerinde ise hımış tekniğinde tuğla ve taş dolgu malzemeli 

duvarlar görülür. Bodrum kat iç duvarlarında moloz taş, zemin kat ve birinci kat iç 

duvarlarında bağdadi kullanılmıştır. 

Plan: 

 Bodrum katın avludan iki girişi vardır. Bu katın zemin katla bağlantısı, içten 

iki kollu ahşap merdivenle sağlanır. Bodrum kat beş ayrı bölümden oluşur. Odalar 

arasındaki ilişki uzun dikdörtgen planlı alanla sağlanır. Güneybatı yöndeki oda bir 

kapıyla ayrılmıştır. (Aygör, 2005: 96). 

 Zemin kata üç girişle ulaşılır. İkisi avludan, diğeri direk sokağa açılan ana 

giriş açıklığıdır. Ana girişten direk iç sofaya geçilir. İç sofa etrafında karşılıklı 

ikişerden dört oda vardır. Batı yöndeki iki oda arasında merdiven ve depo bulunur. 
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Doğu yöndeki iki oda arasında uzun ince planlı bir oda vardır. Batı yönünde kapısı 

merdiven sahanlığının altında bulunan bir balkon ve tuvalet bulunur. (Aygör, 2005: 

97). 

 Birinci kat planı zemin katın planına benzer. Yapının geometrisi doğu yönde 

üçgen çıkmalarla düzeltilmiştir. İç sofa çevresinde üç oda, çatı çıkışı, merdiven, 

tuvalet ve mutfak yer alır. İç sofanın kuzey cepheye açılan balkonu bulunmaktadır. 

 Bodrum kat zemini Sille taşı ile kaplanmıştır. Zemin ve birinci kat 

döşemelerine ise ahşap çakılmıştır. Ancak birinci kattaki sonradan ilave edilen ıslak 

hacimlerde betonarme mozaik işçiliği görülür. Bodrum katın tavanları ahşap 

kirişlemeli düzenlenmiştir. Ancak güneybatı köşede bulunan mekanın tavanı 

betonarme malzemeden yenilenmiştir. Zemin ile birinci kat mekanlarının tavanları 

çıtalı ahşap kaplama ile örtülmüştür. Birinci katta, balkonun ve kuzeybatı köşedeki 

odanın ahşap çıtalı kaplamalarında; kare, eşkenar dörtgen şeklinde geometrik 

düzenleme vardır. Tavanların merkezinde ise, ahşap aplike, çok kollu yıldız 

süslemesi görülmektedir. 

 Bodrum katta iç kapılar çakma tekniğinde, zemin ve birinci katlarda oda 

kapıları tablalı imal edilmiştir. 

 Ahşap merdiven, iki kollu ve sofaya dik yönelen bir hacim içerisinde yer alır. 

Korkuluk ve babalarında ahşap üzerine torna işçiliği sergilenmiştir.  

 Güneyde sofaya dik tasarlanan oda zemin ve birinci katlarda geleneksele 

uygun tasarlanmıştır. Oda içerisinde yüklük, gusülhane, aynalık ve gömme dolap 

bulunmaktadır. Aynalığın taç kısmında ve kenarlarında süsleme izlenmektedir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Kuzey cephe birinci katta tüm cephe boyunca çıkma yapar. Kuzey cephede 

ana girişe çıkış, bodrum kattan başlayan taş malzemeli, yedi basamaklı merdivenle 

sağlanır. Merdiven ile kapı simetri aksında buluşmazlar. Merdivenle kapı arasında 

boş bir hacim vardır. Kapının hemen üstünde birinci kat balkonu yer alır. Bodrum 

katta beş,  zemin katta ve birinci katta yatay ve dikey simetri ekseninde dörderden 

toplam sekiz adet pencere bulunur. Ayrıca çatı katına simetrik iki küçük pencere 

açılmıştır. Ana giriş üçlü düzenlemede karşımıza çıkar. Kapının iki yanında simetrik 

pencerelerde üçlü giriş vurgulanmıştır. Bodrum kat ve birinci kat döşeme 
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seviyelerinde yatay kat ayrımları ahşap silmelerle gösterilmiştir. Tüm pencerelerde 

demir parmaklıklar kullanılmıştır. (Aygör, 2005: 97). 

 Doğu cephesinde dikey simetri ekseninde bodrum katta ve zemin katta üçer  

pencere dizisi izlenir. Üçgen çıkmaların geometrisine bağlı olarak üç pencere açıklığı 

vardır. İki üçgen çıkmanın ana cephelerine simetrik tasarlanmış ikişer pencere 

açılmıştır. Yatay kat ayrımları bodrum kat ve zemin katta izlenmektedir. Demir 

parmaklıklar bu cephenin tüm pencerelerinde kullanılmıştır. (Aygör, 2005: 97). 

 Yapının tüm dış cephesi eski fotoğraflarında püskürtme sıvayla kapladığı 

görülürken , günümüzde bu sıvalar dökülmüş sadece izleri kalmıştır. 

Saçaklar: 

 Ahşap mertek uzatmalı  silmeli saçak yapıdan 50cm. dışarı taşırılmıştır. Ana 

girişte beşik çatının şekline bağlı olarak üçgen alınlıklı saçak kullanılmıştır. Yine 

doğu cephedeki arka bölümde yer alan üçgen çıkmanın üzerinde de üçgen alınlıklı 

saçak kullanımı vardır. Mertek uzatmalı saçağın mertekleri izlenebilmektedir. 

(Aygör, 2005: 97). 

Çıkmalar: 

 Yapıda kuzey cephe ana giriş, birinci katta iki oda ve balkon boyunca, 

tamamen çıkma yapar. Bu çıkma dört ahşap payandaya oturur. Birinci kattaki balkon 

çıkması iç sofa boyutundadır. Eski fotoğraflarda ahşap balkon korkulukları 

izlenirken bugün yok olmuştur. Payandalarında küçük ahşap çıtalarla ve topuzlarla 

süsleme yapılmıştır. (Aygör, 2005: 98). 

 Doğu cephede iki adet  tek yönlü iki cepheli üçgen oda çıkması bulunur. 

Kuzey cephenin oda çıkması iki ahşap payandaya oturur. Diğeri bir ahşap payandaya 

oturur. Çıkmalar bağdadi tekniğinde yapılmışlardır Kuzey yöndekinin alınlığı 

düzken. Güney yöndeki üçgen alınlıkla son bulmuştur. Payandalarında küçük ahşap 

çıtalarla süsleme yapılmıştır. (Aygör, 2005: 98). 

Pencereler: 

Yapıda on üç adet bodrum kat penceresi vardır. Bodrum kat pencereleri 

50x50 cm. ölçüleriyle 1/1 oranında kare tasarlanmışlardır.  

Zemin kat pencereleri 90x220cm. ile 3/7 oranındadır. Ahşap kasalı 

pencerelerde üst kısmında üçgen alınlık kullanılmıştır. Demir parmaklıklar pencere 

boşluğunun tamamını kaplar. (Aygör, 2005: 98). 
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Birinci kat pencereleri 80x200 cm. ile 2/5 oranındadır. Ahşap kasalı pencerelerde üst 

kısmında üçgen alınlık kullanılmıştır. Demir parmaklıklar pencere boşluğunun 2/3 

ünü kaplar. Pencereler birinci kat çıkmaların da giyotin, bodrum ve zemin katta   

üstte ve altta açılar ikişer kanatlı düzenlenmiştir. Bodrum ve zemin kat pencere 

boşlukları şevli yapılmışlardır. Birinci kat yoğun çıkma kullanımına bağlı olarak 

pencere boşluğu düz şekillenmiştir. Yapının eski fotoğraflarında çok zengin bir 

demir parmaklık tasarımına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Ancak günümüze 

sadece pencere parmaklıkları ulaşabilmiştir. (Aygör, 2005: 98). 

 Zemin kat demir parmaklıkları 90x220cm. ölçüsüyle pencere boşluğunun 

tamamını kaplar. Ana parmaklık kompozisyonunu iki adet çerçeve içindeki 

tasarımdan oluşur. Bu iki çerçeve farklı tasarlanmıştır. Parmaklık ana kompozisyonu 

altı dik demir çubukla yedi bölüme ayrılmıştır. Ayrılan bölümler “C” ve “S” kıvrımlı 

parçalarla şekillenmiştir. Üstteki dikdörtgen çerçeve, sadece ters simetride 

yerleştirilmiş yatayda yedi parça halindeki “C” kıvrımlarından oluşur. Hemen 

altındaki çerçevede yine en altta ve üstte  “C” kıvrımlarına yer verilmiş aralarında 

kalan boşluğa da iki sıra halinde volütlü”S” kıvrımları yatay simetride konmuştur. 

 Birinci kat demir parmaklıkları pencere boşluğunun 2/3 lük kısmını kaplar. 

Parmaklık kompozisyonu birbirinin aynı iki dikdörtgen çerçeveden oluşmaktadır. 

Buna göre dik yedi demir çubukla sekiz bölüme ayrılan çerçevenin birinde altta ve 

üstte ters simetriden “C” kıvrımları yerleştirilmiştir. Aynı şema bir altta tekrarlanarak 

ana tasarım oluşmuştur. Parmaklık alınlığında yuvarlak bağımsız ve simetrik volütler 

yerleştirilmiş ortalarından da ok geçirilmiştir. (Aygör, 2005:99). 

Kapılar: 

 Yapının ana giriş kapısı günümüze ulaşamamıştır. Ancak eski fotoğraflarına 

bakarak tanımlayabiliyoruz. Kuzey cephe ana giriş kapısı ahşap malzemeyle 

yapılmış ve kapının üstüne dikdörtgen bir kapı üstü penceresi eklenmiştir. Kapı 

böylece üstündeki çıkmanın yüksekliğine ulaşır. Kapı çift kanatlı yapılmıştır ve 

kanatları simetrik olarak tasarlanmıştır. Kapı iki adet dikdörtgen çerçeveli bölüme 

ayrılmıştır. Altta dikdörtgen çerçeve kademeli silmelerle hareketlendirilmiş. Bunun 

üzerindeki dikdörtgen açıklığın içi demir parmaklıklarla doldurulmuştur. Kapının 

alınlığında bir yarım yuvarlak güneş motifinin iki yanında meşale motifi işlenmiştir. 
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Ampir tarzı bu kapıya yansıtılmıştır. Kapı üstü penceresinde de demir parmaklıklar 

izlenebiliyor.  (Aygör, 2005: 98). 

Süsleme: 

 Yapının cephe tasarımındaki esas düzenlemeyi ana giriş cephesi ve doğu 

cephesindeki elemanlar oluşturmaktadır. Buna göre zemin kattaki ana giriş, yapının 

cephe düzenlemesine göre dikey simetri ekseninde yer almaktadır. Özellikle yapı 

dikey simetride  düşünüldüğünde; giriş, birinci kat balkonu ve beşik çatının tepesi 

aynı düzlemden geçmektedir. Girişi vurgulamak için, derince bir niş , üçlü giriş 

düzenlemesi, merdiven ve yanındaki boş hacim tasarlanmıştır. Doğu cephe ise dikey 

eksenlerdeki pencere düzenlemeleriyle vurgulanmıştır. Her iki  cephede de yatay kat 

ayrımları vardır. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi tekniği gelenekseldir. Ancak hımış tekniğinde dolgu 

malzemesi olarak tuğla ve taş kullanılması değişimi yansıtmaktadır. Ayrıca zemin 

kat bitimine kadar ana taşıyıcı duvarlarda yığma tekniğinde moloz taş kullanımı da 

değişimin göstergesidir. 

 Konut iç sofalıdır. Sofa yapıyı kuzey güney istikametinde ikiye ayırır. Sofa 

etrafında diğer mekanlar sıralanmıştır. Planda bir simetri hakim kılınmıştır. Tüm 

odaların kapıları, kendi katlarındaki sofalara açılmaktadır. Merdiven evi sofaya dik, 

planın ortasında bulunmaktadır. Planlama açısından 3. tip grupta yer alır. Birinci kat 

odaları farklı ölçülerde 380x490 cm., 430x485 cm., 315x565 cm., ebatlarında 

yapılmıştır. Zemin kat 305 cm., birinci kat 365 cm. yüksekliktedir.  

 Evde iki oda da, geleneksel şema; yüklük, gusülhane, ağzıaçık ve gömme 

dolap görülür. Diğer odaların içerisi boş bırakılmıştır. Geleneksel hariciyesi 

bulunmaz. Değişimle çok geniş, bir bodrum kata sahip olmuştur. Yıkanmak için 

geleneksel gusülhane tasarlanmıştır. Ancak değişimle sonradan banyoya 

dönüştürülen bir mekan izlenmektedir. İçteki merdiven evi üç kat arasındaki 

bağlantıyı sağlar. Ayrıca birinci katta merdiven evinin güneyindeki küçük ara 

hacimde çatıya çıkış merdiveni bulunur. Merdivenler torna işçiliğine sahiptir. 

Geleneksel küçük bir hayat bölümü vardır. Konutun hayatında mutfak yoktur. 

Muhtemelen, zemin ve birinci kattaki muhdes ekler mutfağa dönüştürülmüştür. 

Konutun içerisine değişimle tuvalet alınmıştır. Geleneksel tandır, çaraş ile 
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karşılaşılmaz. Bodrum katın bir bölümü zamanında ahır hizmeti görmüştür. 

Gelişmelere bağlı olarak şebeke suyu konutun içerisinde olup, kuyu ve tulumba 

görülmez. Tavanlar geleneksel ahşap kirişleme ve çıtalı ahşap kaplamalıdır. 

Döşemelerde geleneksel sille taşı ve ahşap tercih edilmiştir. İç kapılarda genelde 

değişimle birlikte tablalı görülürler, bodrum katta geleneksel çakma kapıya da yer 

verilmiştir.  

 Cephesinde değişim ve Avrupa mimarisinden esintiler yer almıştır. Üçgen 

alınlıklı saçaklar, yatay kat ayrımları derin bir eyvan şeklindeki giriş ve bunun 

üzerindeki balkon tasarımı değişime kaynak teşkil etmiştir. Konutun doğrudan 

sokaktan ve hayata kısmından girişleri mevcuttur. Üst örtüsü gelişimi yansıtır. Beşik 

çatılı ve alaturka kiremit kaplıdır. Su oluklu saçak, üçgen alınlık olup, çatının 

mertekleri saçağın altından izlenebilmektedir. Yapıda çıkma sık kullanılmıştır. 

Geleneksel oda ve gönye çıkma görülmektedir. Ana giriş kapısı orjinaline uygun 

yenilenmiştir. Tablalı ve iki kanatlı üretilmiştir. Pencere oranları farklıdır. 1/1, 3/7 

2/5 oranları ile farklılık gösterilir. Pencere demir parmaklıklarında değişimin 

motifleri “S” ve “C” parçalı kompozisyonlar izlenmektedir. 
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Katalog No: 37 

Yapının İsmi:  Üzeyir Özyurt Evi  

Fotoğraf No: 278-285 

Çizim No: 150-153 

Yapım Tarihi: 20. yüzyılın ilk çeyreği 

Sahibi: Üzeyir Özyurt 

Yapının Yeri: Karatay İlçesi, Durak Fakih Mahallesi, Fakih Sokak, tapuda 91 pafta 

20 Ada, 38 Parsel üzerinde yer alır. 

Genel Tanım: 

 Ev, iki sokağın kesiştiği doğu batı doğrultulu dikdörtgen bir parselin 

içerisinde yer almaktadır. Parsel sınırlarını konutun batı ve kuzey cephesi, ilave 

mekanın kuzey cephesi, müştemilatın batı ve güney cephesi ile kalan bölümlerde de 

hayat duvarı çevrelemiştir. Ev kırma çatılı ve Marsilya kiremit kaplıdır. Bodrum 

katla birlikte üç katlı inşa edilen evin bir de ara katı mevcuttur. Evin tüm cepheleri 

açıktır. Yapıda değişik dönemdeki restorasyonlarda, ilaveler ve değişiklikler 

yapılmıştır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Bodrum kattan başlayarak, subasman katı seviyesine kadar yığma tekniğinde 

moloz taşlar ile ana duvarlar örülmüştür. Yığma taş duvar üzerine, yığma kerpiç 

duvar iki kat boyunca çıkmıştır. Kerpiç malzeme arasında ahşap hatıllar bağlayıcı 

görev üstlenmiştir. Çıkmalarda bağdadi tekniği, ahşap çıta, kerpiç ve kıtıklı sıva ile 

uygulanmıştır. 

Plan: 

 Bodrumların iki adet girişi vardır. Güneybatı ve Güneydoğu köşedeki 

kapılardan merdiven ile bodrum kata inilerek giriş yapılır. Üst katların iç sofalı plan 

tipini yansıtan bodrum kat, ahşap dikmeler ve yatay kirişler ile bir bölümlemeye 

gidilmiştir. Kuzey, güney ve batı duvarlarında ikişerden toplam altı adet pencere 

içeriyi aydınlatır. Pencere planı içeri doğru şevli tasarlanmıştır.  

 Zemin kata güney cephede beş basamaklı yarım daire formlu taş merdivenler 

ile ulaşılır. Çift kanatlı giriş kapısı cepheden içeri çekilmiş ve bir ana hacim 

oluşturulmuştur. Kapıdan içeri girilince ilk önce ara bir taşlık kısmına girilir. 

Buradan ise merdivenle çıkılan ve ahşap korkulukla ayrılmış sofaya geçilir. Sofa 
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kuzey güney istikametinde dikdörtgen planlı bulunmaktadır. Sofadan dört adet odaya 

geçilmektedir. Sofa üzerindeki karşılıklı iki adet çiçeklik vardır. Sofanın doğu ve 

batısındaki, simetrik ve sofaya paralel tasarlanan odaların iç tefrişatı aynı 

düzenlenmiştir. Gömme dolap, ağzı açık, yüklük, gusülhanesi vardır. Sofaya dik 

planlanan güneybatı oda da diğer odalarla aynı şemayı yansıtır. Sofanın 

kuzeydoğusunda ilave mekana geçişi sağlayan merdivenin alt kısmını oluşturan 

hacim yer alır. Bu bölümler birtakım ilaveler ile değişikliğe uğramıştır. 

 Ana evin doğusuna sonradan inşa edilen ilave mekandaki merdiven 

vasıtasıyla birinci kata ulaşılmaktadır. Birinci kat iç sofalı planlanmıştır. Sofa güney 

yönde bir duvar ve kapı ilavesi ile bölünmüştür. Bölünen kısım odaya 

dönüştürülmüştür. Sofanın kuzeyinde çıkma vardır. İç sofa toplam beş odaya ve 

merdivene geçiş imkanı sağlamaktadır. Sofanın doğu ve batısındaki simetrik odalar 

ile kuzey batısındaki odalar aynı geleneksel oda şemasına sahiptir. Kuzeybatı 

köşedeki odadan üçgen çıkma kullanılmıştır. Kuzeydoğudaki küçük odadan ana kata 

geçiş vardır. Ara kat muhtemelen sandık odası olarak kullanılıyordu. 

 Bodrum katın zemini sıkıştırılmış toprak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Zemin kat ve birinci kat döşemelerinde genelde ahşap tahtalar çakılmıştır. Sonradan 

ilave ıslak hacimlerde fayans izlenmektedir. 

 Bodrum katın ahşap dikmeleri tavandaki ahşap kirişlemeleri 

desteklemektedirler. Zemin ve birinci kat tavanları çıtalı ahşap malzeme ile 

kapatılmıştır.  

 Merdiven sofa dik konumda, iki duvar arasında doğrudan sofa ile bağlantılı 

yerleştirilmiştir. İçeride oda kapıları tablalı imal edilmiştir. Kapıların değişik çeşitleri 

vardır. Dört, beş tablalı kapılar silmelerle hareketlendirilmiştir. 

 Odaların içerisinde geleneksel ağzı açık, çiçeklik, aynalık, yüklük, gusülhane 

gömme dolap gibi unsurlarla karşılaşılır. Bazı gusülhanelerin içine seramik malzeme 

ile kaplandıkları izlenmektedir. Sofada ise alçı çiçeklik kullanımı dikkati 

çekmektedir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

 Güney cephede ana giriş derin bir eyvan gibi içeri çekilmiştir. Girişin önünde 

yarım daire biçiminde beş basamaklı merdiven bulunur. Zemin kat girişinin Bursa 

kemerli açıklığı da ilginç bir tasarım olarak durmaktadır. Ana giriş kapısı yuvarlak 
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kemer formlu tepe penceresine sahiptir. Kapının iki yanındaki pencerelerle de üç 

giriş vurgusu tamamlanmıştır. Zemin kat pencereleri yatayda kendi içerisinde 

simetrik tasarlanmıştır. Güneydoğu köşede zemin ve birinci kat pencereler dikey 

aksta uyumludur. Ancak güneybatı oda ve çıkma pencereleri sonraki dönem, hatta 

günümüzde değiştirilmiştir diyebiliriz. Bu cepheden ayrıca ilave mekanın üç adet 

penceresi ile müştemilat ile batı cephenin oda çıkması izlenmektedir. 

 Kuzey cephede ilave mekanın dış giriş kapısı doğrudan sokağa yönelmiştir. 

Evin bu cephesi ise asimetriktir. Pencereler arası bir uyumsuzluk söz konusudur. 

Sofa çıkması bu cephede bulunur. 

 Doğu cephede ilave mekan ana yapının zemin katı ile birleşmiştir. Birinci 

katta iki odanın ve merdiven boşluğunun pencereleri bulunmaktadır. Bu cepheye 

hayata açılan kapı ve müştemilat yansımıştır. 

 Batı cephe sokağa bakmakta olup, dışarıdan hayata açılan kapı ve duvar 

izlenmektedir. Bu cepheye üçgen oda çıkması ve sofa çıkması damga vurmuş olup, 

cepheyi oldukça hareketlendirmiştir. 

Saçaklar: 

 Metal yağmur oluklu ahşap malzemeden imal edilen saçak yapıdan yaklaşık 

50 cm. dışarı taşırılmıştır. Saçak kırma çatının ve çıkmaların saplama çatılarının 

şekline bağlı olarak dört yönde de görülmektedir. Saçağın alın tahtası bulunmakta 

olup, mertekleri ahşapla kaplandığı için görülmemektedir.  

Çıkmalar: 

 Konutta iki adet çıkma vardır. Sofa çıkması tek yönlü üç cepheli 

tasarlanmıştır. Ana cephe penceresi değiştirilmiştir. Yanlarda birer adet penceresi 

bulunmaktadır. Oda çıkması üçgen şeklinde cepheden dışarı taşırılmıştır. Zemindeki 

arsa çarpıklığının yarattığı yamukluk, birinci kattaki üçgen çıkması ile planda 

düzelmiştir. Çıkmalar alttan çıtalı ahşap ile kaplanmıştır. Çıkmaları demir yuvarlak 

kesitli borular taşımaktadır. 

Pencereler: 

 Yapıda farklı tipte ve boyutta pencereler kullanılmıştır. Ancak bazı genel 

özelliklere ulaşılabilmektedir. Bodrum kat pencereleri genelde 30x45 cm. 

ölçülmüştür. Zemin kattaki özgün pencereler 90x180 cm. olup, ½ oranında 

yapılmışlardır. Yapıya sonradan PVC pencereler ilave edilmiştir. Bunlar iki ölçüde 
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karşımıza çıkarlar. Çıkmalarda ve birinci katlarda kullanılmışlardır. Büyük olanları 

190x210 cm., diğerleri 85x180 cm. ebatlarındadır.  Özgün pencerelerin açılışına 

göre; giyotin, üstte sabit altı kanatlı, üstte ve altta açılan ikişer kanatlı görülmektedir. 

Pencere boşlukları düz ve şevli yapılmıştır. Şevli pencere boşlukları ahşap malzeme 

ile kaplanmıştır. Pencereler ahşap kasalı olup, sade bırakılmışlardır. 

 Pencere demir parmaklıklarında yatay ve dikey demir çubuklar iç içe 

geçirilerek ahşap kasalara saplanmıştır. 

Kapılar: 

 Bodrum katın iki giriş kapısı ahşap malzemeden, çakma tekniğinde imal 

edilmiştir. Kapı üzerinde iri kabara çiviler kullanılmıştır. Batı cephedeki hayata 

açılan kapı, ahşap iki kanatlı ve çakma tekniğinde yapılmıştır. İlave mekanın yeni 

çelik kapısı vardır. Kuzey cephede iki adet sokak kapısı vardır. Bunlar ahşaptan, 

tablalı imal edilmiş olup, biri ilave mekana, diğeri ise hayata açılmaktadır. Güney 

cephede, ana giriş kapısı, çift kanatlı, ahşap malzemeden tablalı imal edilmiştir. 

Tablalar simetrik tasarlanmış, kapı üstü penceresi yuvarlak kemerli ve demir 

parmaklıklıdır. 

Süsleme: 

 Konutun cephesi genelde sade tasarlanmıştır. Ana girişteki ahşap payandalar 

ile oluşturulan Bursa kemerli giriş dikkati çekmektedir. Bu form aslında çıkmayı 

taşımak için kullanılan payanda (elibelinde) sistemidir. Ana girişin içeri çekilmesi ve 

kapı üstü penceresindeki yuvarlak kemer biçimini dolduran “S” şekilli ferforje 

süsleme amacı da taşımaktadır. İçeride ağzı açıkların kaşkemeri, aynalık ve 

çiçekliklerin silmeli yan yüzleri ve tepeliklerindeki testere dişleri, süsleme öğeleridir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Ev, yapım malzemesi ve tekniği ile birlikte geleneksel usullere uygun şekilde 

inşa edilmiştir. 

  Evin planı 3. tipte yer alır. İç sofalı dört veya daha fazla sofalı, merdiven 

sofaya dik konumludur. Odalar geleneksel boyutlara yakın 560x330 cm. ölçülerinde 

yapılmışlardır. Yükseklikleri ise zemin katta 280 cm., üst katta 320 cm. olarak 

ölçülmüştür.   

 Odalar genelde geleneksel şemaya uygun tasarlanmıştır. Gömme dolap, 

ağzıaçık, çiçeklik, yüklük ve gusüllük odalardaki yerini almıştır. Ayrıca sofada 
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çiçeklikler yarım daire formlu bir niş şeklinde karşımıza çıkarlar.Geleneksel hariciye 

bölümü yoktur. Bodrum kat oldukça geniş olup, izbe olarak da kullanılabilir. 

Yıkanmak için geleneksel gusülhaneler kullanılmıştır. Hatta tamamen banyo gibi 

klozeti, musluğu ve fayans döşemeli gusülhane mevcuttur. Merdiven sonradan ilave 

edilen yapıya göre şekillenmiştir. Özgün olmayan merdiven iki duvarın arasından 

geçit vermektedir. Geleneksel hayatı küçüktür. Mutfak ve tuvalet ilave mekanlarda 

çözümlenmiştir. Geleneksel tandır, çaraş ve ahır görülmez. Müştemilat günümüz 

koşullarına göre yenilenmiştir. Şebeke suyu konutta bağlı olup, kuyu ve tulumbaya 

rastlanılmamıştır. Tavanlar geleneksel ahşap kirişlemeli ve çıtalı ahşap kaplamalıdır. 

Döşemelerde genelde ahşap çakılmıştır. Oda kapıları değişimle tablalı imal 

edilmiştir.  

 Cephe oldukça sade düzenlenmiştir. Girişin, üçlü vurgusu ve derin bir niş 

halinde, eyvan gibi tasarlanması, yarım daire merdivenin dikey simetri ekseninde 

girişe bağlanan konuttaki değişimi yansıtmaktadır. Sokak cephelerinden girişler, 

doğrudan hayata ve ilave mekana sağlanmıştır. Sokaklar dar planlı olup, bu bölgede 

1928 yılı kadastro imar durumunda çıkmaz sokakların bulunduğu görülmektedir. Üst 

örtü değişimle kırma çatılı yapılmıştır. Çıkmaların bulunduğu iki yerde ve ana 

girişteki sofa üstünde beşik çatılar, ana çatıya saplanmıştır. Böylece cephede üç adet 

üçgen alınlık kullanımı olmuştur. Saçaklar metal yağmur oluklu ve ahşap 

malzemeden yapılmışlardır. Çıkmaları iki adet olup sofa ve üçgen oda çıkması 

şeklinde, geleneksel tarzda yapılmışlardır. Dış kapılar farklı tiplerde çakma ve tablalı 

olarak karşımıza çıkarlar. Değişen pencereler ½ oranında yapılmışlardır. Demir 

parmaklıklarda geleneksel yatay ve dikey demir çubuklar kullanılmıştır. 
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Katalog No: 38 

Yapının İsmi: Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi 

Fotoğraf No: 286-292 

Çizim No: 154-158 

Yapım Tarihi: 20. yüzyıl ilk çeyreği 

Sahibi: Meram Belediyesi 

Yapının Yeri: Meram İlçesi, İhtiyarettin Mahallesi, Rehber Hürriyet Sokak No:8’de, 

Tapuda N28 B-15C-2B-4 pafta, 288 ada, 14 parselde yer alır. 

Genel Tanım: 

Konut bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. Batı yönde avlusu 

ve tandırı bulunmaktadır. Çatı katı kırma beşik çatılı düzenlenmiş olup, bunun iki 

yanındaki simetrik tek yöne eğimli çatılar zemin katın üstünü örtmektedir. Üst örtüsü 

Marsilya kiremitle kaplanmıştır. Kuzey cephe yanındaki yapılaşmaya bağlı olarak 

sağır tutulmuş, doğu cephe ana caddeye, batı cephe binanın avlu duvarına, güney 

cephe ise yan yola bakmaktadır. 

Malzeme ve Teknik: 

 Bodrum katta, moloz taş ile yapılan yığma tekniği görülür. Zemin kat 

duvarları kerpiç malzeme ve ahşap hatıllar ile birlikte kullanılarak yığma tekniğinde 

örülmüştür. Çatı katı ise bağdadi tekniğinde, ahşap çıtalar, kıtıklı sıva, kerpiç dolgu 

ile inşa edilmiştir. 

Plan: 

Bodrum katın iki girişi vardır. Güney cepheden çift kanatlı bir kapı ve 

kuzeydeki tek kanatlı kapı ile bodrum kata girilir. Yedi basamaklı bir merdivenle 

bodrum katın zeminine ulaşılmaktadır. Bodrum katta beş ayrı mekan bulunmaktadır. 

Bunlardan ikisi konutun derinliğince yan yana doğu batı istikametinde uzanırken, 

üçü yine doğu batı yönünde kareye yakın planda bulunurlar. Üçlü grubun ortasındaki 

merdiven kovasını ahşap merdiveni oluştururken diğer mekanlar müştemilattır. 

Yapının güneybatı köşesinde kare planlı bir havuz bulunur. 

Zemin kat ana giriş doğu cepheden sağlanmıştır. Ana giriş derin bir niş 

şeklinde içeri doğru çekilmiştir. Girişteki kapı önünd8e küçük bir taşlık bulunur. 

Yedi basamaklı taş merdiven ile zemin kata ulaşıldıktan sonra doğrudan sofaya 

girilir. Sofa, konutun derinliğince doğu batı istikametinde ilerler. Sofanın güneyinde, 
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sofaya paralel iki oda bulunur. Sofanın kuzeyinde, sofaya dik, merdiven evi ve bir 

oda, sofaya paralel mutfak yer alır. Sofanın tam karşısına, batı yönde, sonradan ilave 

edilen banyo ve tuvalet yerleştirilmiştir. 

Çatı katına zemin kattaki sofayı dik kesen merdiven ile ulaşılır. Doğu batı 

yönünde dikey dikdörtgen planlı mekan ortasından bir duvar ile ikiye bölünmüş ve 

iki oda elde edilmiştir. Doğu yönde çift kanatlı bir kapı ile girilen cihannüma 

bulunur. 

 Bodrum katta zemin döşemesinde ahır kısmı sıkıştırılmış toprak, merdiven 

evi ve iki yanındaki küçük mekanın döşemesinde ahşap görülür. Zemin katta, 

odaların ve sofanın döşemelerinde ahşap kaplama tahtası çakılmıştır. Islak hacimler 

mutfak, banyo ve tuvalet sonraki dönem ilavesi seramik kaplıdır. Bodrum kat 

tavanları ahşap kirişlemeli bırakılmıştır. Zemin ve çatı katı, tavanları çıtalı ahşap ile 

örtülmüştür.  

 Bodrum kat ve çatı katında çakma tekniğinde üretilmiş kapılar 

bulunmaktadır. Zemin katta oda kapıları, dolap ve yüklük kapakları tablalı imal 

edilmiştir. İki kollu ahşap merdivenin, korkuluk ve babalarında torna işçiliği 

sergilenmiştir. 

 Konutta çiçeklik, gömme dolap, gusülhane ve yüklük zemin kattaki  iki odada 

tasarlanmıştır. Zemin katta kuzeydoğu köşede yer alan odanın güney duvarında yer 

alan gusülhane duvar içerisinde bulunmaktadır. Çift kanatlı ahşap iki kanatlı bir kapı 

ile girilmektedir. Kapı kanatları iki bölümlü olup tablalıdır. Silmelerle 

hareketlendirilmiştir. 

 Zemin katta güneydoğu köşedeki odanın batı duvarına dolap nişi, çiçeklik, 

gusülhane yerleştirilmiştir. Oldukça sade tasarlanan ahşap aksamı, çiçeklik 

bölümünde iki kademeli dikey silmeli profillerle hareketlilik sağlanmıştır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Evin esas ana cephe düzenlemesi doğu cephede yer alan giriş bölümünde yer 

almaktadır. Bodrum katın doğu cephesinde üç adet pencere bir adet kapı 

yerleştirilmiştir. Kuzeydoğu köşede yapının batısında hayata açılan tek kanatlı ahşap 

malzemeli, dikdörtgen formlu bir kapı bulunmaktadır. Bodrum katın bu cephesinde 

zemin kata girişi sağlayan merdivenin solunda iki, sağında ise bir adet pencere 

açıklığı vardır. Zemin katın doğuya bakan cephesinde ise dört adet ahşap penceresi 
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ana giriş kapısının iki yanında yer alırken; giriş kapısının sağında ve solunda birer 

adet, kapı üstünde ise bir adet kapı üsttü penceresi yerleştirilmiştir. Kapı üsttü 

penceresi enine dikdörtgen formlu, diğer cephe pencereleri ise boyuna dikdörtgen 

formlu olup, ahşap kasalı ve demir ferfojeli olarak tasarlanmıştır. Pencerelerin üst 

bölümleri ise üçgen bir alınlıkla sonlandırılmıştır. Çatı katında cihannüma olarak 

tasarlanan mekanın doğu cephesinde yer alan mekana açılan iki kanatlı ahşap kapının 

iki yanında birer adet dikdörtgen formlu, ahşap kasalı ve demir ferfojeli pencereler 

yerleştirilmiştir. Ana giriş kapısı vurgulanmıştır. Yedi basamaklı taş bir merdivenle 

ulaşılan esas giriş kapısı, yapıdan içeri doğru çekilerek bir eyvan görünümü 

kazandırılmıştır. Bu cephede yatay kat ayrımı zemin kat seviyesinde taş işçiliğinde 

kendini göstermektedir. Bodrum kattan zemin kat taban seviyesine kadar rustik 

bosajlı, kesme taş işçiliği, dikdörtgen ve kare taşların ardı sıra sıralanmasıyla 

cepheye bir hareketlilik kazandırılmıştır. Cihannümanın çatısının ahşap dikmeleri ve 

çatı saçağındaki ahşap ajur işçiliği yapıda kendine has karakteristik özellik 

oluşturmaktadır. 

Batı cephe  asimetrik ve dağınık bir düzen sergilemektedir. Cephe büyük 

oranda pencere boşluklarından meydana gelmektedir. Pencere ölçüleri değişik 

ebatlarda olup, zemin kat ve çatı katındaki üç adet pencere de aynı orandan 

bahsedilebilir. 

Yapının güney cephesinde simetrik uygulamalar hakimdir. Bodrum kata girişi 

sağlayan çift kanatlı ahşap giriş kapısı yatay ve dikey simetri aksının tam ortasından 

geçer. Bodrum kat kapısının sağında ve solunda simetrik olarak yerleştirilmiş 

ikişerden dört adet pencere yerleştirilmiştir. Zemin katın güney cephesindeki oda 

pencereleri yine simetrik olarak tasarlanmış olup kapının iki yanında ikişerli 

düzenlemede toplam dört adet pencere yerleştirilmiştir. Pencerelerin alınlık bölümü 

ise üçgen formunda düzenlenmiştir. Çatı katında ise toplam üç adet pencere 

bulunmaktadır. Bunlardan biri cihannüma, diğer ikisi ise odaların penceresidir. 

Kuzey cephede yatay simetri aksının ortasında merdiven boşluğuna açılan bir 

adet ahşap kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu cephe yandaki yapılaşmaya bağlı olarak 

sağır bırakılmıştır. Müştemilat kısımlarının yoğunluk kazandığı bu cephe zamanla 

deforme olmuş, bozulmuş, günümüzde karmaşık yıkıntı, harabe bir görünüm 

almıştır. Sonraki dönem ilaveleri briket duvarlar, bodrum katın yıkılan duvarları bu 
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kısımda göze çarpan cephe unsurlarıdır. Bodrum katta kare iki adet pencere vardır. 

Zemin katta göze çarpan iki adet pencere bulunmaktadır. Çatı katında odanın, 

merdiven boşluğunun ve cihannümanın tek adet pencere açıklığı görülmektedir. 

Saçaklar: 

 Su oluklu ahşap saçak doğu ve batı cephede yaklaşık 0.50m. dışarı 

taşırılmıştır. Kuzey ve güney cephede ise kırma çatının şekline bağlı olarak yağmur 

oluğunun geldiği kısımlarda 0.65m. dışarı taşırılmıştır. Çatının mertekleri, ahşap 

plakalarla kaplandığı için görülemez. Saçak üzerindeki çatının şekline bağlı olarak 

yapıyı dört yönden dolaşmaktadır 

Çıkmalar: 

 Yapıda iki adet çıkma bulunmaktadır. Bunlardan biri zemin katta güneydoğu 

köşede bulunan odanın batı köşede yapmış olduğu tek yönlü ve üç cepheli oda 

çıkmasıdır. Yapının ana beden duvarlarından 1.30m. dışarı taşırılmıştır. Bu çıkmanın 

güneyinde bir, batıda iki, kuzeyinde ise iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. 

Yapıdaki diğer çıkma ise çatı katında doğu cephede cihannüma olarak 

adlandırabileceğimiz bir nevi seyir köşkü, seyir terası olarak düzenlenmiş üç yönlü 

ve üç cepheli bir tasarım söz konusudur.3.00x2.08m. ölçülerinde yatay dikdörtgen 

mekanın üst örtüsü beşik çatı dört adet ahşap ayak ile taşınmaktadır. Cihannümanın 

taşınmasında zemin katın üst kat seviyesinde ana beden duvarlarına saplanan ahşap 

kirişlerin ve bunun altındaki ahşap payandalar cihannümayı taşıma görevi 

görmektedir. Ahşap payandalarda ki “S” ve “C” kıvrılmı motifler küçük ahşap 

çıtalarla kaplanmak suretiyle süslenmiştir. Cihannüma doğu, kuzey ve güney 

yönlerde demir parmaklıklar ile korunmuştur. 

Pencereler: 

Konutta genel anlamda üç tip pencere vardır. Bodrum katta 90x60 cm. 

ölçülerinde 1/3 oranında pencere kullanılmıştır. Zeminde 180x85cm. ½ oranında, çatı 

katında ise 130x75cm. ölçülerinde yaklaşık ½ oranında pencerelere yer verilmiştir. 

Bodrum kat pencereleri sonradan kapatılarak korunmuştur. Zemin kat ve çatı katı 

pencerelerinde demir parmaklık kullanılmıştır. Zemin kat pencerelerinde üstte ahşap 

malzemeden üçgen alınlık kullanımına gidilmiştir. Çatı katı pencereleri düz kasalı 

bırakılmışlardır. Ana giriş kapısının iki yanındaki pencere ve kapı üstü penceresi düz 

kasalı olup, demir parmaklıklarla korunmuştur. Aynı şekilde cihannümanın çift 
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kanatlı ahşap kapısının iki yanındaki pencereler düz kasalı, ahşap olup demir 

parmaklıklıdır. Pencereler üstte sabit altta iki kanatlı ve üstte, altta iki yana açılan iki 

kanatlı tipte düzenlenmiştir. Duvarlar içerisindeki pencere boşlukları bodrum katta 

şevli, zemin ve çatı katında düz yapılmıştır. 

Konutta iki tip demir parmaklık kullanılmıştır. Birinci katlarda genelde basit 

dikey metal çubukların birbirine dikey açıyla kesmesiyle oluşturulmuştur. Diğer 

formdaki demir parmaklıklar ise yapının geneline hakim olan ve daha çok zemin 

katlarda gördüğümüz “C” ve “U” motiflerinin karşılıklı ters simetride 

kullanılmasıyla oluşturulan kompozisyon hakimdir. 

Kapılar: 

Yapının bodrum katında iki adet kapı bulunmaktadır. Doğu cephede yer alan 

kapı tek kanatlı olup çakma tekniğinde yapılmıştır. Güney cephede yer alan ve 

bodrum kata girişi sağlayan kapı çakma tekniği ile yapılmış olup yüzeyinde büyük 

kabara çiviler ikişerden üçlü sıra halinde estetik olarak dizilmiştir. Müştemilattan 

merdiven boşluğuna açılan kapı tek kanatlı olup çakma tekniğinde yapılmıştır. Zemin 

kattaki ana giriş kapısı iki kanatlı olup, ahşap malzemeden iki tablalıdır. Üç tablalı 

olan kapı kanatlarının ortadaki kare, alt ve üst tablalar ise dikey dikdörtgen 

formludur. Bunlardan ortada bulunan kare tabla kendi geometrisinde dışarıdan 

içeriye doğru profilli silmelerle hareketlendirilmiştir.  Dikey dikdörtgen tablalar ise 

kendi geometrisinde üç kademeli profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. 

Cihannümanın kapısı da iki kanatlı olup üç tablalıdır.  

Süsleme: 

Yapıda oldukça sade süsleme anlayışı hakimdir. Genelde ahşap ve demir 

malzemeden yapılan kapı, dolap, yüklükler ile demir korkuluklarda görülmektedir. 

Ahşap yüklüklerde ve çiçekliklerde sadece profilli silmelerle oluşturulan küçük 

hareketlilikler dikkat çeker. Ahşap saçaklardaki ajur oymalar tahrip olmalarına 

rağmen dönemin süsleme anlayışını yansıtmaktadırlar. Zemin kat pencerelerinde 

görülen üçgen alınlık kullanımı kendi dönemi içerisindeki Konya evlerinde görülen 

sık uygulamalardır. 

 Bodrum katın güneyindeki çift kanatlı ahşap kapısında kabaralı çiviler 

yüzeyde dekoratif amaçlı kullanılmıştır. Özellikle ana giriş kapısında dikkat çeken 

rustik bosajlı taşlar, kat ayırımı yapan silmeler Avrupai mimari etkileri yansıtırlar. 
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Cihannümayı taşıyan payandalarında “S” ve “C” kıvrımları küçük çıtalarla 

kaplanmıştır. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Ev, yapım malzemesi ve tekniğine göre geleneksel yöntemler kullanılarak 

inşa edilmiştir. 

 Ev iç sofalı olup, merdiven evi sofayı dik kestiği için 3.tip plan içerisinde yer 

alır. Zemin kattaki iç sofaya sokakla bağlantılı bir merdivenle ulaşılır. Değişen plan 

özelliği olarak çatı katı görülmektedir. Zemin kattaki mekanlarda ilaveler ve 

fonksiyon değişiklikleri vardır. Odanın biri mutfağa dönüştürülmüştür. Sofada ise 

banyo ve tuvalet ilaveleri vardır. Zemin kat odalarından sofaya dik duran 418x317 

cm., sofaya paralel konumlanan odalar 550x308 cm. ile 445x305 boyutlarında, 

mutfak 347x255 cm. ölçülere sahiptir. Zemin kat oda yüksekliği 305 cm., çatı katı 

oda yüksekliği 230 cm. olarak ölçülmüştür.  

 Geleneksel dolap, yüklük, çiçeklik, gusülhane iki odada yer alır. Zemin katın 

diğer iki odasından biri mutfak olup diğeri boş bırakılmıştır. Çatı katındaki odalarda 

boş düzenlenmiştir. Konutun geleneksel hariciyesi bulunmaz. İzbe bodrum katta 

çözülmüştür. Yıkanmak için geleneksel gusülhane vardır. Ancak değişimle sonradan 

banyo ilave edilmiştir. Merdiven içte üç kat arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. 

Ahşap malzemeden iki kollu yapılmıştır. Geleneksel küçük bir hayatı mevcuttur. 

Mutfak ve tuvalet değşimle konutun içine taşınmıştır. Geleneksel andır ve çaraş ile 

karşılaşılmamıştır. Ancak bodrum katta; zemini toprak, taş duvarlı 220x165 cm. 

ölçülere sahip bir havuz bulunmaktadır. Konutta şebeke suyu bağlıdır. Tavanlar 

geleneksel ahşap kirişlemeli ve çıtalı ahşap kaplamalıdır. Döşemeler ise geleneksel 

olarak, bodrum katın yarısında toprak diğer kısımlarda ahşap kaplıdır. Fakat ıslak 

hacimler seramik döşemelidir. Oda kapılarında hem geleneksel çakma hem de 

değişimi gösteren tablalı örnekler ile karşılaşılır.  

 Cephede değişim ve Avrupa mimari etkileri görülmektedir. Düz ve zig zağlı 

köşe taşlarının bosajlı kullanımı, girişin içeri çekilmesi, saçaktaki üçgen alınlık vb. 

Avrupai öğeleri yansıtır. Konuta sokak cephesinden ve hayattan giriş verilmiştir. Çatı 

mimari gelişime göre şekil almıştır. Üst örtü beşik çatı ve tek yön eğimli çatıdır. 

Çatılar Marsilya ve alaturka kiremit ile kaplıdır. Metal su oluklu ahşap saçak 

kullanılmıştır. İki çıkma vardır. Bunlar geleneksel oda çıkması ve değişimin 
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temsilcisi cihannümadır. Bodrum kat kapıları geleneksel çakma tekniğinde, ana giriş 

kapısı ise değişimin özelliği tablalı imal edilmiştir. Pencereler farklı ölçülerde olup, 

genelde bodrum kat 1/3, zemin kat değişimle görülem 1/2 oranında tasarlanmıştır. 

Demir parmaklıklar iki tip olup, geleneksel demir çubukların birbirini 90 derece 

kesmesiyle oluşanlar ve değişen unsurları temsil eden, “C” ve “U” biçimli parçaların 

sıralanmasıyla meydana gelen şekillerle ortaya konmuştur. 
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Katalog No: 39 

Yapının İsmi: Zehra Ertosun Evi 

Fotoğraf No: 293-300 

Çizim No: 159-162 

Yapım Tarihi: 19. yüzyıl sonları 

Sahibi:  Meram Belediyesi 

Yapının Yeri: Konya ili, Meram ilçesi, Hacı Fettah Mahallesi, 945 ada, 17L-3 pafta 

ve 76 parselde bulunmaktadır. 

Genel Tanım :  

Tapu senedinde Tahir Kalaycıoğlu’na ait olan ev, ölümünden sonra Şefika 

Kalaycıoğlu’na ve onun da ölümünden sonra çocuklarına kalmıştır. Mirasçılar arasında 

satış işlemleri olmuş ve sonucunda ev mülkiyeti Zehra Ertosun’a kalmıştır. En son evin 

mülkiyeti Meram Belediyesine aittir. Yapım tarihi kesin bilinmemektedir. Şefika 

Kalaycıoğlu’nun H. 1318 doğumlu olmasından dolayı 19. yüzyıl sonlarına 

tarihlendirilebilir. Konut olarak kullanılan özgün yapı zemin ve üst kat olmak üzere iki 

katlı kırma çatılıdır. Kırma çatı Marsilya kiremitle kaplanmıştır. İç sofalı planda 

yapılmıştır. Ayrıca hariciyesi bulunmaktadır. Evin asıl ön cephesi avluya bakmaktadır. 

Avluda müştemilatı vardır. İki cephesi yola bakan yapının dört cephesi vardır. Batı ve 

güney duvarı avlu içinde kalmaktadır.  

Malzeme ve Teknik: 

Yapım malzemesi olarak kerpiç, tuğla, taş ve ahşap malzemenin birlikte 

kullanıldığı görülmektedir. Beden duvarlar temel seviyesinde moloz taş kullanılarak 

yığma tekniğinde yapılmıştır. Zemin kattan sonrasında hımış tekniğinde ahşap hatıllar 

arasına kerpiç ve tuğla doldurularak duvarlar tamamlanmıştır. Sofa çıkması bağdadi 

tekniğinde yapılmıştır. 

Plan: 

Konya geleneksel evlerinin tipik bir örneği olan ev iç sofalı (karnıyarık ) olarak 

yapılmıştır. Ev hayatın duvarıyla çevrili olup, dışarıdan algılanmaz. Avlu içinde; ocak, 

depo gibi birimler plan şemasının bir parçasıdır. Mekanlar kademeli olarak güney 

cepheye doğru taşırılmıştır. Ortada sofa uzanır ve sofanın  her iki yanında birer oda 

konumlanır.  Plan şeması alt katta biraz farklılık gösterir. Sofa ve sofanın solunda iki 
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odanın yer aldığı görülür. Üst kat sofası ve güney yönde avluya doğru dışarı çıkma 

yapar.  

Zemin kat sofasının kuzey ucunda üst kata çıkış merdiveni için ayrı bir mekan 

yaratılmıştır. Evin hariciyesi ayrı bir bölümdür. Yapıya bitişik olarak yapılan hariciye  

iki katlıdır ve plan şeması evden farklıdır. Hariciye iki odalıdır ve alt katta plan şeması 

değişikliğe uğramıştır. Sofa yer almaz. Odalar arası geçiş merdiven boşluğundan 

sağlanmaktadır.  

Evin avlusuna giriş doğu cephede sokak üzerinden sağlanmaktadır. Doğu 

cephede iki kanatlı ahşap kapı ile hariciyenin avlusuna girilir. Buradaki koridor 

şeklindeki hacimden bir kapıyla evin asıl avlusuna geçilir. Sofa önünde taş döşeme 

alçak bir seki yer alır. Asıl evin yaşama birimlerine girilen kapı, yanlarında dikdörtgen 

formlu birer pencere olan iki kantlı ahşap bir kapıdır. Üst katta sofa çıkması giriş 

kapısının üzerini örtmüştür. Kapı üzerinde içeriyi aydınlatan dört bölmeli dikdörtgen 

formlu penceresi bulunmaktadır.  

Giriş kapısı doğrudan zemin kat sofasına açılır. Sofanın batı yönünde bir oda 

bulunur.  Zemin kat sofasının arkasında, kuzey ucunda,  üst kata çıkış merdiveni vardır. 

Merdiven altı kapatılarak kiler olarak değerlendirilmiştir. Doğu duvarda yuvarlak 

kemerli niş dikkati çeker. Doğu duvarda iki kanatlı kapaklı ahşap dolap mevcuttur. 

Sofanın batı yönünde yaklaşık dikdörtgen  planlı bir oda vardır. Bu oda doğu ve güney 

duvarına açılmış iki pencereyle aydınlatılmıştır. Pencereler dikdörtgen formlu ve 

şevlidir. Kapının hemen yanında pencere ile aynı duvarda ahşap yüklüğü 

bulunmaktadır.  

Birinci katta üç oda bir sofa bulunmaktadır. Sofanın doğusunda iki, batısında tek 

oda vardır. Plan "L" şeklinde olup, Konya'nın geleneksel şemasına uygundur. Üst kat 

sofası kuzey güney doğrultusunda uzanmaktadır. Sofa güneye doğru çıkma yapar. Üç 

cepheli çıkmanın ön yüzünde yanlardaki dikdörtgen formlu, ortadaki yuvarlak kemerli 

olmak üzere üç pencere, yanlarda ikişer penceresi vardır. Sofa zeminin çıkma yapan 

bölümüne ahşap sedir yapılmıştır. Batı duvarda kapının hemen yanında sebili vardır. 

Nişin arkasında sebilin tesisatı gözlenmektedir. Sofanın kuzey duvarında merdivenin 

yan kısmında ahşap minderliği vardır. Minderliğin arkasında kapaklı ahşap dolabı 

görülmektedir. Üst kat sofasının güneydoğusundaki oda yaklaşık dikdörtgen planlıdır. 

Oda planında çıkma yapmaktadır. Güney yönünde sediri bulunmaktadır.  
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Sofanın doğusundaki küçük oda  penceresizdir ve karanlıktır. Yanındaki odanın 

dolap ve yüklük nişleri bu odaya doğru çıkma yapar. Bu oda diğer odalardan oran 

olarak daha küçüktür. Kapının yanında dilimli kemerli ağzı açık dolabı vardır. Kapaklı 

bir dolap ta  kuzey duvarında yer alır.  

Hariciye bölümü; plan şeması ve düzenlemesiyle evden ayrı tutulan  hariciye 

binaya bitişik olarak inşa edilmiştir. İki katlı ve kırma çatılıdır. Alt katta mutfak, wc, 

banyo, odunluk gibi yardımcı birimler bulunmaktadır. Alt kat mekanlarının sonradan 

yapıldığı gözlemlenmektedir. Girişi ve avlusu asıl evden ayrı tutulmuştur. Güney 

cepheden ahşap bir kapıyla hariciyeye giriş sağlanır. Arada ikinci bir kapıyla bölünmüş 

aralık bölümü vardır. Buradan solda bulunan kapıyla odunluk olarak kullanılan kısma 

geçilir. Hariciyenin doğu duvarında yola açılan başka bir girişi bulunmaktadır. Ahşap 

tek kanatlı kapının yanında alt kotu yol seviyesinde kalmış küçük bir pencere 

görülmektedir. Hariciyenin sofasının güneyinde wc, banyo, mutfak sıralanmıştır. Alt kat 

tavanı yuvarlak kesitli ahşap kirişlemeli,  zeminler beton kaplamadır. Avluya açılan 

kapının hemen karşısında kuzey duvarda üst kata çıkış merdiveni vardır. Bu merdivenin 

ilk beş basamağı beton malzemeden, diğer basamaklar ahşap malzemeden yapılmıştır. 

Merdivenden çıkınca odalara açılan küçük koridor şeklinde küçük bir boşluk bulunur. 

Doğuya ve güneye bakan iki odasına buradan irtibat sağlanır. Doğudaki oda; şevli iki 

dikdörtgen pencere ile aydınlatılmaktadır. Batıdaki oda; güney duvarda tek pencereyle 

aydınlatılır. Pencere önünde ahşap sediri bulunur. Kapının hemen yanında merdiven 

boşluğuna bakan pencere görülmektedir. 

Avlu; evin müştemilat, ocak, kümes, odunluk, depo gibi yardımcı birimlerini 

bünyesinde toplamaktadır. Günlük yaşantının pek çoğu bu avlu içerisinde geçmektedir. 

Avlunun toprak zemini büyük taş plakalarla kaplanmış durumdadır.  Avludaki 

birimlerden evin batı duvarına yaslanmış vaziyette boylu boyunca uzanan bölümünde 

ahşap dolap ve nişler görülmektedir. Bu mekanların da yapıyla birlikte tasarlanmış 

olması muhtemeldir. Tavanlar ahşap kirişlemelidir ve zeminler sıkıştırılmış topraktan 

yapılmıştır. İç ve dış duvarlar çamur harçla sıvanmıştır.  

Yapının tavan örtüsü ahşap kirişlemelidir. Tüm mekanlarda yuvarlak kesitli 

kirişler kullanılmış kiriş üstleri hasırla kaplanmıştır. Odaların zeminleri alt kat sofası 

hariç alttan ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Alt kat sofası ise taş döşelidir. 
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 Pencere ve kapı doğramalarında, çıkmayı taşıyan direk ve hatıllarda, üst kata 

çıkışı sağlayan merdivenlerde,  merdivene geçiş kemerinde, odaların pervaz ve 

zemin kaplamalarında,  üst örtüde, saçaklarda, dolap ve yüklüklerde olmak üzere 

ahşap malzemeden yapılmışlardır. 

 Zemin kat sofasının batısındaki tek odadaki yüklüğün orta bölümü çiçeklik 

olarak düzenlenmiştir. Çiçekliğin alt kısmı ki kapaklı dolap şeklinde olup, üstte silme 

şeritlerle çerçevelenmiş camlı dolap yer alır. Çiçekliğin alınlık kısmı düzdür ve en 

altta, basit süslemeli bordürü görülmektedir. Alınlığın her iki yanında hafif kabartma 

olarak yapılmış birer sütunçe dikkati çeker. Odanın batı yönünde ahşap sediri 

bulunur. 

 Birinci katın güneydoğusundaki odanın kuzey duvarında yüklük çiçeklik ve 

dolap üçlemesine yer verilmiştir. Odanın güney ve doğu duvarı ortasında birer 

kapaklı dolabı vardır. Bu dolaplar süslemesizdir ve dolabın alt seviyesindeki ince 

silmeli ahşap hatıl tüm odayı çevreler. Sağda banyo yapmak için kullanılan yüklük, 

solda dilimli kemerli ağzı açık ahşap dolap, ortada ise çiçeklik düzenlemesi görülür. 

Düz alınlıklı çiçekliğin ortası farklı kalınlıkta silme şeritlerle çevrelenerek içine 

camlı dolap konmuştur. Alınlık kısmında süslemeler görülmektedir. Kabartma olarak 

yapılmış üçgen dizileri ve zig zag bordürleri , her iki yanda ise sütunçe başlıkları ile 

alınlık süslenmiştir. 

 Hariciyenin birinci katında doğudaki odanın kapısı arkasında merdiven 

boşluğunun kuzey duvarında süslemeli ahşap kemerli dolap dikkat çekicidir. Odanın 

doğu duvarında kapaklı dolabı, kuzey duvarında ise sağda yüklüğü görülmektedir. 

Duvarın tam ortasında yuvarlak kemerli niş yer alır. Bu niş muhtemelen çiçeklik 

olarak kullanılmaktaydı. Batıdaki odanın duvarında kapaklı dolabı banyo için 

kullanılan yüklüğü yer almaktadır. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Ev dört cephelidir. Avluya giriş cephesi doğudadır ve bu cephe oldukça sade 

görünümlüdür. Bu cepheden ön kısımda sadece hariciye bölümü arka planda ise 

güneye doğru çıkma yapan oda görülmektedir.  

Kuzey cephe sağırdır ve bitişiğinde komşu bina bahçesi vardır. Üst kısımda iki 

küçük çatı penceresi dışında cephede hareketlilik görülmez. Dökülen sıvaların altında 

ahşap hatıllar ve duvar dolgu malzemesi görülebilmektedir.  
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Batı cephede hareketlilik arka plandadır. Sofa ve arkasındaki oda kademeli 

olarak avluya çıkma yapar.  

Güney cephe de plan şemasının yansıdığı kademeli bir görünüm elde edilmiştir. 

Eve Avludan geçildikten sonra giriş bu cephedendir. Yine diğer cephelerde olduğu gibi 

saçaklar, pencereler cephe elemanlarındandır. Üst kat sofa çıkması cephenin en dikkatli 

ve önemli unsurudur.  

Genel olarak bakıldığında evin içe dönük bir karakteri olduğunu söylemek 

mümkündür. Yol cepheleri sadedir ve hareketlilik avluya bakan güney cephede 

yoğunluk kazanmıştır. 

Saçaklar: 

Ahşap saçakların yapıdan dışarı taşıntılarının yaklaşık 35-45cm. arasında 

değiştiği görülür. Saçağın alın tahtası üzerinde yağmur oluğu dolanmaktadır.  

Çıkmalar: 

 Doğu cephede giriş kısmının üstünde birinci kat iç sofasının çıkması yer alır. 

Bu çıkma tek yönlü ve iki cepheli tasarlanmıştır. Payandalı ahşap çıkma bir sofa 

çıkmasıdır. Çıkma, payandalı ahşap direklere oturtulmuştur. Çıkmanın yükünü ahşap 

payandalar alttaki iki sütuna aktarır. Çıkmanın toplam beş adet penceresi vardır. 

Doğu cephedeki üçlü pencere düzenlemesinde ortadaki pencere yuvarlak kemerli 

formuyla daha yüksek tutularak vurgulanmıştır. 

Üst kat sofasının güneydoğusundaki oda yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Oda 

planda zeminden çıkma yapmaktadır. Kalın ahşap kirişlerin taşıdığı oda avlu 

duvarına dayanır. Güney duvar sağırdır ve yanlarda dikdörtgen formlu şevli birer 

pencereyle oda aydınlatılmaktadır.    

Çıkmalar bağdadi tekniğinde yapılmıştır.  Kalın ahşap çıtaların arası ve arka 

yüzeyi çamur harçla sıvanmıştır. 

Pencereler: 

 Pencereler dikey dikdörtgen formda tasarlanmıştır. Çoğunluğu ahşap kasalı 

ve sade tasarlanmıştır. Ancak sofa çıkmasının ortada yer alan penceresinde yuvarlak 

kemerli bir uygulama vardır. Pencereler duvar boşluklarında çıkmalarda düz, 

odalarda şevli yapılmıştır. Genel ölçüleri 90X170 cm. olup, ½ oranını sergilerler. 

Diğer bir pencere ölçüsü de kareye yakın 160X170 cm. ebatlarındaki pencerelerdir. 

Bu pencereler büyük bir ihtimalle sonraki dönem ilavesi olmalıdır.  
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 Konutun demir parmaklıkları sade düzenlenmiştir. Dikeyde açılan yarma 

boşluklarının içerisinden yatay düzlemde demir çubuklar geçirilmiştir. Demir 

parmaklıklar pencere boşluğunun tamamını kaplamıştır. Demir çubuklar ahşap 

kasaya saplanarak sabitlenmişlerdir. 

Kapılar: 

 Evin bütün iç ve dış kapıları ahşap malzemeden çakma tekniğinde yapılmıştır. 

Ana giriş kapısı çift kanatlı tepe pencereli tasarlanmıştır. Sade görünümlü kapılarda 

şıkdüşenlere rastlanılmaktadır.  

Süsleme: 

 Sade tasarlanan konutta; süsleme özellikle ahşap malzeme üzerinde daha 

çok dolap, ağzıaçık ve çiçekliklerde izlenmektedir. Silmelerle hareket kazandırılan 

çiçekliklerdeki sütunceler, taçlar, bitkisel süslemeler görülmektedir.  Ağzı açıklarda  

ise dilimli kemer formları örnek olarak verilebilir. Sebilin zemininde süslemeli beyaz 

mermerden yalağı ve kurnanın bulunduğu ayna taşında yüksek kabartma tekniğinde 

yapılmış bitkisel süsleme dikkati çekmektedir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi geleneksel moloz taş, kerpiç ve tuğladır. Yığma ve hımış 

tekniğinde ana beden duvarları ortaya çıkarılmıştır. 

 Plan olarak iç sofa kullanılmıştır. Plan gruplamasında 1. tip içerisinde yer alır. 

Konya’nın geleneksel “L” planı tercih edilmiştir. Yalnız hariciye bölümünün planı 

farklıdır. Merdiven boşluğu koridor sofa görevi üstlenerek odalara geçiş imkanı 

sağlamıştır. Odalar geleneksel boyutlarda olup 600x300 cm. genel ölçülerde 

tasarlanmıştır. Üst kattaki küçük oda sandık odası gibi düşünülebilir. Oda 

yükseklikleri 245-260 cm. ebatlarındadır.  

 Geleneksel oda düzeni korunmuştur. Sedire oturma, yüklük, gusülhane, 

çiçeklik, gömme dolap, ağzı açıklar odalarda mevcuttur. İki katlı, bağımsız girişli, 

hariciye bölümü bulunmaktadır. Kilerden aşağı inilen geleneksel izbe kısmı vardır. 

Yıkanmak için geleneksel gusülhane kullanılmıştır. Merdiven ahşap malzemeden, 

sofanın kuzey duvarında iki kollu tasarlanmıştır. Geleneksel hayat oldukça küçüktür. 

Sadece mekanların ön kısmında plan boyunca doğu batı istikametinde uzanan 

bölümden ibarettir. Yapının müştemilat bölümleri oldukça fazladır. Mutfak, tandır, 

çaraş, ahırlar bu bölümlerde zamanında kullanıldığı tahmin edilmektedir. Şebeke 
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suyunun konuta girdiği üst kattaki sebilden anlaşılmaktadır. Tavanlar geleneksel 

ahşap kirişlemeli ve hasır kaplıdır. Döşemelerde geleneksel ahşap kaplamalıdır. Oda 

kapıları geleneksel çakma tekniğinde kilit sistemi şık düşen ile düzenlenmiştir. 

 Cephe oldukça sade bırakılmıştır. Sokaktaki girişte doğrudan avluya geçit 

verilmiştir. Geleneksel şemaya uygun olarak; sokak cephesinden konut 

algılanmamaktadır. Yapılar sokağa dik bir şekilde sıralanmıştır. Sokağa denk gelen 

evin duvarı sağır bırakılmıştır. Mimarideki gelişme çatıları etkilemiştir. Üst örtü 

kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Saçak yapıdan dışarı taşırılmış olup, 

mertekleri açık bırakılmıştır. Çatı suyu metal yağmur oluklarıyla yapıdan 

uzaklaştırılmıştır. Çıkmalar geleneksel tarza uygun yapılmıştır. Konutun tüm kapıları 

geleneksel çakma tekniğinde yapılmıştır. Değişimi gösteren pencereler ½ oranında 

kullanılmışlardır. Demir parmaklıklar geleneksel yöntemle; dikey ve yatay 

çubukların yarma tekniğinde birbiri içerisinden geçirilerek ana kasaya 

saplanmasından meydana gelmiştir.  
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Katalog No: 40 

Yapının İsmi: Ziynet Candan Evi  

Fotoğraf No: 301-305 

Çizim No: 163-166 

Yapım Tarihi: 20. yüzyılın ilk çeyreği 

Sahibi: Meram Belediyesi 

Yapının Yeri: Meram İlçesi, Şükran mahallesi, Gül sokağında bulunan ve tapuda 

285 ada, 21 parselde yer almaktadır. 

Genel Tanım: 

Evin hayatlı ve iki katlı plan tipine uygun olarak yapıldığı görülmektedir. 

Yardımcı birim olarak kullanılan mekânlar bodrum katta ve konutun ön cephesine 

göre solunda yer alan hayat etrafında sıralanmıştır. İç avlu olarak nitelendirilen hayat 

bölümünün duvarları, etrafındaki diğer mekânlar sayesinde yüksek bir seviyede 

sınırlanmıştır. Kırma çatı alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Konut benzer özellikteki 

evlerle karşılaştırıldığında 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilebilir. 

Malzeme ve Teknik: 

 Yapım malzemesinde geleneksel teknik ve malzeme kullanılmıştır. Ancak 

güneydoğudaki müştemilat betonarme malzemeden yığma olarak yeniden inşa  

edilmiştir. Geriye kalan mekanların tümünün bodrum kat duvarları moloz taş ile 

yığma tekniğinde yapılmıştır. Hariciyenin zemin katıda yığma tekniğinde moloz taş 

kullanılmıştır. Evin zemin ve birinci katı ile batıdaki müştemilatın zemin katı 

duvarları kerpiç malzemeden örülmüştür. Yığma tekniğinde, arada bağlayıcı eleman 

olarak ahşap hatıl tercih edilmiştir. 

Plan: 

Konut, hayatlı iki katlı plan tipine uygun olarak yapılmıştır. Zemin ve 

bodrum kat planları büyük ölçüde aynıdır. Buna göre sokağa cephesi olan ve 

sokaktan girilen iki katlı evin bodrum katında izbe olarak kullanılan yardımcı 

birimler, giriş katında bir tür mabeyin gibi tasarlanan giriş holü ve bu holün girişe 

göre sağ tarafında bir adet oda mevcuttur. Üst katta bu plana uygun olarak yapılan iki 

mekan bulunmaktadır. Her ikisi de asıl yaşam birimi olarak tasarlanan bu odalara 

giriş katından merdivenle çıkılan küçük bir holden geçilerek girilmektedir. İkinci 

kattaki bu holün bulunmasıyla daralan odada daha fazla alan kazanmak ve evin 
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sokağa hakim olmasını sağlamak amacıyla tek yönlü üç cepheli çıkma taşkınlığı 

yapılmıştır. Odanın taşırılan bu kısmında özgünlüğünü koruyan ahşap bir sedir yer 

almaktadır. Zemin katın ve birinci katın kuzeydoğu köşelerde üst üste yer alan 

odaların sokağa açılan pencereleri önünde de özgün ahşap sedirler bulunmaktadır.  

Konutun bodrum katı tamamen yardımcı birimler olarak düzenlenmiş olup 

bunlardan üçü sokaktan doğrudan girilen kısımda, diğer ikisi iç avlu olan hayatın 

etrafında hayattan girilen mekanlardır. Yapının sahip olduğu arsa sınırları batı 

cephesindeki mekanların planını etkilemiş ve bu mekanların düzgün bir plana sahip 

olmalarını engellemiştir. Hayatın güney doğu köşesindeki hariciye iki göz bir 

mabeyn plan tipinde, iki adet odalı düzenlenmiştir. Bu odaların ışık ihtiyacının 

tamamen iç avluya bakan kısımlara açılan pencerelerden sağlanmıştır.  

Hayatlı ev, hariciye, kuzeybatıdaki müştemilat; tüm bunların bodrum katlarının 

döşemesi sıkıştırılmış topraktır. Güneydoğudaki müştemilat zemini beton 

kaplamalıdır. Zemin katta iki odalı evin döşemesi ahşap kaplama olup, kuzeybatı 

müştemilat toprak, hariciye ve güneydoğu müştemilat döşemesi şaplı betondur. Evin 

birinci kat oda zeminleri ahşap çakılarak yapılmıştır. Bodrum kat tavanları, 

güneydoğu müştemilatta betonarme sıvalı olup, diğer tüm mekanların üstü ahşap 

kirişlemelidir. Güneydoğu müştemilat betonarme, kuzey yöndeki oda tavanı ahşap 

kaplamalı düzenlenmiştir. Birinci kattaki evin iki odasının tavanı çıtalı ahşap 

kaplamalı durmaktadır. 

 Konutun ahşap merdiveni, iki kollu tasarlanmıştır. Zemin katta doğrudan 

ulaşılan merdiven, birinci katta bir duvar ile bölünen hacim içerisinde yer alır. İç oda 

kapıları çakma ve tablalı imal edilmişlerdir.  

 Geleneksel oda düzenlemesinde gömme dolap, yüklük, gusülhane, mevcuttur. 

Evin zemin katında gusülhane, üst katta çiçeklik ve yüklük vardır. Yüklüğün 

içerisindeki bir merdiven ile çatı katına çıkılmaktadır. Çiçeklik ise itinalı bir işçiliğe 

sahiptir. Ayrıca hariciyenin güneyindeki oda içerisinde yüklük, çiçeklik ve çatıya 

çıkış tasarlanmışken, kuzeydeki oda da gusülhane bulunmaktadır. Sofada ise bir adet 

gömme dolaba yer verilmiştir. 

Cephe Düzenlemesi ve Elemanları: 

Konutun en gösterişli cephesi giriş cephesi olan doğu cephedir. Birinci 

kattaki nitelikli demir parmaklı üç pencerenin bulunduğu çıkma cepheye hakimdir. 
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Gül Sokağa bakan bu cephede hem avlu duvarı hem de yapının beden duvarı yer 

almaktadır. Avlu duvarı 2.60 m yüksekliğinde ve yaklaşık 0.50 m kalınlığında sıralı 

moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir. Duvarın üzerinde sonradan yapıldığı belli olan 

betonarme harpuşta vardır. Avlu duvarı üzerinde iki adet kapı bir adette pencere 

boşluğu yer almaktadır. Kapılardan birincisi tek kanatlı avluya sokaktan ulaşımı 

sağlayan demir doğramalı kapıdır. Diğeri ise avluya sonradan ilave edilen briketten 

inşa edilmiş olan ve günümüzde depo olarak kullanılan mekana açılan demir kapıdır. 

Bu kapı çift kanatlıdır. Avlu duvarı üzerinde bir adet tuvalet olarak kullanılan hacm.e 

ait pencere boşluğu yer almaktadır.  

Batı cephesi yapının arka cephesidir. Cephede ana yapıya eklenmiş, bir katı 

bodrum kat hizasında diğer katı zemin kat hizasında toplam iki katlı, içinde 

müştemilatların yer aldığı bölüm yer almaktadır. Bu alanın üst örtüsü toprak dam 

şeklindedir. Yapının bu kısmı harabe denecek ölçüde hasarlıdır. Cephede zemin kat 

hizasında bir adet ahşap kapı ve bir adet geçme demir parmaklıklı ahşap pencere yer 

almaktadır. Cephede yer alan ahşap kapı toprak dama ulaşımı sağlamaktadır. Ahşap 

pencerenin çevresinde ise diğer cephelerde olduğu gibi sıva ile söve görünümü 

verilmiştir.  

 Yapının güney cephesi evin hayata bakan tek cephesidir. Cephede bodrum 

katta yer alan müştemilatlara ulaşımı sağlayan iki adet ahşap kapı yer almaktadır. 

Cephe ile avlu duvarının birleştiği yerde, yapıya sonradan ilave edildiği düşünülen, 

bir kısmı ahşap bağdadi tekniğinde bir bölümü ise tuğla malzeme ile yapılmış olan 

tuvalet yer almaktadır. Bu mekana avludan ulaşılabildiği gibi, konutun içinden de 

ulaşılabilmektedir. Sokak cephesine bakan cumbanın güney yüzünde yer alan 

pencere dışında cephede pencere yer almamaktadır.  

Yapının kuzey cephesinin yer aldığı kısımda sokaktan demir bir kapı ile 

ulaşılan ve komşu evin bahçesine geçişi sağlayan dar bir geçit yer almaktadır. 

Cephenin sağ kısmında yapıya eklenmiş, bir katı bodrum kat hizasında, diğer katı 

zemin kat hizasında toplam iki katlı, içinde müştemilatların yer aldığı bölüm yer 

almaktadır.  

Saçaklar:  

Ana yapının çatı formu beşik çatı şeklindedir. Yaklaşık %45-50 eğime 

sahiptir. Cephelerde mertek ve aşıklar açıktadır. Görsel bir öğe olarak, mertek ve 
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aşıkların uç kısımları işlenmiş ve saçaklar bu şekilde hareketlendirilmiştir. Giriş 

cephesinde yer alan çıkma saçağı da ana çatı formuna uygun olarak düzenlenmiştir. 

Çıkmalar: 

Konuta ait tek çıkma giriş cephesi olan doğu cephenin birinci katında yer 

almaktadır. Yapının planı nedeniyle cephenin sol köşesine alınmış ve bu nedenle 

cephede simetrik bir çıkma yerleşimi oluşmamıştır. Tek yönlü ve üç cepheli çıkma 

dikdörtgen bir plana sahiptir. Ön cephede üç, yan cephelerde ise birer adet olmak 

üzere toplam beş adet pencere ile sokağa hakim olunmuştur.  Büyük ölçüde yapının 

benden duvarlarıyla taşınan çıkmanın sol ucunda niteliksizliği ile sonradan ilave 

edildiği belli olan iki ahşap taşıyıcı mevcuttur.  

Pencereler: 

Ahşap doğrama pencerelerin planları faklılık göstermektedir. Zemin kattaki 

mekânların pencereleri diğer pencereler nazaran daha küçük tutulmuştur. Üst 

katlardaki pencereler dikey dikdörtgen planlı olup özellikle doğu cepheye bakan 

pencereler diğer pencerelerden daha itinalı yapılmıştır. Özgün pencereler 85X170 

cm. ile 1/2 oranına yapılmıştır. Pencereler açılışına göre giyotin ve üstte sabit altta 

açılan iki kanatlı biçimlerdedir. Duvar içerisinde pencere boşlukları şevli 

yapılmışlardır. Çıkma pencereleri süslemeli ve taşkın formlu demir parmaklıları ile 

konutun bütün pencerelerinden ayrılmaktadır. Zemin katın giriş holü ile kuzeydoğu 

köşesindeki oda arasında muhtemelen eve girenleri kontrol amaçlı yapılmış bir iç 

mekân penceresi dikkat çekmektedir. Hayat etrafındaki diğer mekânların 

pencerelerinde yapının geçirdiği değişimlerin de etkisiyle daha gelişi güzel 

uygulamalar görülmektedir. Giriş cephede yer alan çıkmanın ön ve yan 

cephelerindeki pencerelerin parmaklıkları el işçiliğidir. Bu çıkma pencerelerindeki 

parmaklıklarda motiflere göre bükülen demirler yine demir malzeme ile birbirlerine 

kenetlenerek oldukça ince bir işçilikte yapılmıştır. Ayrıca çıkmanın ön cephe 

pencerelerinin parmaklıkları öne doğru kavisli formu ile de dikkat çekmektedir. 

İkinci katta yer alan diğer odanın pencere parmaklıkları çıkmanın yan cephe pencere 

parmaklıkları ile aynıdır.  

Kapılar: 

 Konutun sokağa açılan birden fazla kapısı mevcuttur. Hayatın duvarı üzerinde 

iki adet kapı bulunmaktadır. Sokaktan hayata açılan kapı demir doğramalı ve tek 
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kanatlıdır. Diğer kapı, sonradan briketten inşa edilerek ilave edilen ve günümüzde 

depo olarak kullanılan mekana açılan çift kanatlı demir kapıdır.  Konuta doğrudan 

girişi sağlayan üçüncü kapı çıkmanın altında yer almaktadır. Pratik bir çözüm olarak 

kapının çıkma altına alınması, çıkma taşkınlığına, girişi koruyan doğal bir sundurma 

niteliği de kazandırmıştır. Özgün kapı kanadı kayıp olan bu bölümde bu gün 

niteliksiz demir bir kapı mevcuttur.  

Tamamen ahşap olan iç mekan kapılarında özellikle asıl yaşam birimleri olan 

oda kapılarında, yüklük kapaklarıyla uyumlu, tablalı ve daha itinalı kapılar 

kullanılmıştır. Müştemilat, çatı ve hayata açılan kapılarda ise çakma kapılar tercih 

edilmiştir. 

Süsleme: 

Süsleme evin ahşap ve demir malzeme ile yapılan unsurlarında mevcut olup 

özellikle giriş cephesinde ve evin birinci katındaki iç mekânlarda toplanmıştır.  Ana 

giriş cephesindeki demir parmaklıklarda kullanılan “S” ve “C” motifleri cumba 

şeklinde dış bükey formla birlikte cephede hareketlilik kazandırmaktadır. Çıkmanın 

ön cephesinin alınlık kısmında daire formda yapılan bir rozet dikkat çekmektedir. 

Fakat üzerindeki sıva nedeniyle bu süslemenin niteliği anlaşılamamaktadır. 

Saçaklarda, çatının ahşap mertek ve aşıkların uç kısımlarının işlenmesi, cephenin 

hareketlenmesine katkıda bulunan diğer süsleme unsuru olmuştur. 

Konutun iç mekânlarındaki dolap ve yüklük kapaklarında nitelikli ahşap 

süslemelere rastlanmaktadır. En dikkat çeken dolap süslemelerine birinci katın 

kuzeydoğu köşesindeki oda sahiptir. Odanın özellikle çiçeklik alınlığında yüzeyden 

çıkarılmış bitkisel motiflerin tekrarından oluşan bezeme kompozisyonu dikkat 

çekmektedir. Süslemeli parçaların çiçeklik alınlığındaki renkli zemin üzerine 

çakılması motiflerin belirginliğini arttırmıştır. Çiçeklik nişini ince bir bordür halinde 

üç yönde dolanan ve yine aynı teknikte yapılan diğer süsleme yağlı boya ile 

boyanarak özgünlüğünden uzaklaştırılmıştır. Diğer mekânların ahşap dolap, yüklük 

ve kapılarda silmeler dışında dikkati çeken bir süsleme görülmemektedir. 

Geleneksel, Gelişim Ve Değişim: 

 Yapım malzemesi ve tekniğinde geleneksel unsurlar hakim kılınmıştır. 

Sadece güney doğudaki müştemilat betonarme malzeme ile yenilenmiştir.  
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 Plan tipi hayatlı 1. tipte olup, iki katlı imal edilmiştir. Konutun üç odası da 

geleneksel tarzda düzenlenmiştir. Zemin katın tek odası 440x300 cm., birinci katın 

kuzey odası 570x310 cm., güney odası 495x315 cm. ölçülere sahiptir. Zemin kat 235 

cm., birinci kat ise 285 cm. yüksekliğe sahiptir.  

 Gömme dolap, yüklük, gusülhane, çiçeklik gibi ahşap aksama yer verilmiştir. 

Konutun geleneksel hariciyesi güney batı yönde iki göz bir mabeyn plan tipinde inşa 

edilmiştir. Hariciye  bodrum katla birlikte iki katlıdır. Bodrum muhtemelen ahır 

olarak kullanılmıştır. Ortada yer alan sofa oldukça küçük tasarlanmıştır. Sofanın iki 

yanında birer oda bulunur. Bodrum katın tüm mekanlarda mevcut olması geleneksel 

izbenin istenilen yerde konumlandırılmasına olanak verir. Yıkanmak için hariciyenin 

ve evin geleneksel gusülhanesi bulunmaktadır. Geleneksel hayat planlı evin birinci 

katına çıkmak için iki kollu ahşap torna işçiliği gösteren merdiven yapılmıştır. 

Konutun hayatı avlu ile sınırlandırılmıştır. Mekanlar geleneksel olarak avlunun 

etrafında sıralanmış olup, girişlerde avluya bakmaktadır. Mutfak geleneksel şekilde 

dışarıda müştemilatta bulunur. Hela, geleneksel şema içerisinde, avluya giriş 

kapısının hemen sağında yer almaktadır. Konutta geleneksel tandır ve çaraş ile 

karşılaşılmamıştır. Müştemilatlardaki mekanlardan biri büyük olasılıkla ahır işlevini 

görüyordu. Konutta şebeke suyu bağlıdır. Tavanlarda geleneksel ahşap kirişleme ile 

çıtalı ahşap kaplama örnekleri izlenebilmektedir. Döşemeler ahşap, toprak geleneksel 

malzemeyken kimi odalarda ve mekanlarda şaplı beton uygulaması görülmektedir. 

Oda kapılarında, geleneksel çakma ve değişimin göstergesi tablalı iki tip 

kullanılmıştır.  

 Cepheler oldukça sade tasarıma sahiptir. Sokak cephesinde üç kapı açıklığı 

vardır. Biri evin bodrum katına, diğeri hayata, sonuncusu müştemilata açılmaktadır. 

Mimarideki gelişmelerden dolayı üst örtü hariciyede; kırma çatılı olup, evde; beşik 

çatı kullanılmıştır. Çatı örtüleri alaturka kiremittir. Batıdaki müştemilat ise düz 

toprak damdır. Çatılar su oluklu ve saçaklı, toprak dam kındıra sazlı ve ahşap 

çörtenlidir. Geleneksel tek çıkma hayatlı evden sokağa yönelmiştir. Ana giriş kapıları 

özgün değildir. Pencereler değişik form ve boyutta karşımıza çıkarlar. Özgün olan 

pencereler giyotin tipinde ve ½ oranında kendini gösterir. 

 

 



 

266 

 

3. KONYA EVLERİNİN GELİŞİMİ VE DEĞİŞİMİ  

 

3.1. Yapım Malzemesi: 

 

3.1.1.Taş:  

  İncelediğimiz örneklerdeki evlerin tümünün temel duvarları taş malzeme ile 

örülmüştür. İzbesi bulunan konutlarda su basman kotuna kadar taş malzeme  

görülmektedir.9 Bodrum katın bağımsız mekan olarak sergilendiği konutlarda, yine 

taş malzeme su basman kotuna kadar yükselmektedir.10(Fotoğraf:306)Konya'da 

geleneksel bir yöntem şeklinde evelerin tümünde uygulanan bir inşa şeklidir. 

  Tümüyle taş malzemeden inşa edilen evlerde vardır.11  (Fotoğraf:307) Kimi 

örneklerde ise zemin veya birinci katların yığma moloz taş işçiliği sergilediği tespit 

edilmiştir.12 Moloz taş, hımış tekniğinde dolgu malzemesi olarak da kullanılmıştır.13 

(Fotoğraf:308) Bu kullanımlar ise değişimin göstergesi olmuştur. 

 Sille taşına döşeme malzemesi olarak, avlularda, taşlıklarda ve bodrum 

katlarda, yer verildiği izlenmiştir.14 (Fotoğraf: 309, 310) Sille taşının Konya'da bu 

şekilde kullanımı; geleneksel bir yöntem olarak oldukça sık karşılaşılan bir uygulama 

olmuştur.  

 Sille taşı ayrıca cephelerde süsleme amaçlı kaplama malzemesi olarak da 

kullanılır.15 (Fotoğraf:311) Gödene taşına, Arapoğlu Kosti evinin cephe 

süslemelerinde rastlanmaktadır. Sert ve dayanıklı taş gri renktedir. (Fotoğraf:312) 

Taş malzemenin süsleme amaçlı cephelerde kullanımı; Avrupa mimarisi etkilerini 

yansıtmaktadır. Taşın bu tarz uygulanması değişimin cephelerde yansıması olarak 

görülmektedir. 

 

                                                            
9 Kat.Nu. 1, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 39, 40. 
10 Kat.Nu.  2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20,21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 
11 Kat.Nu.  5, 8, 26, 31. 
12 Kat.Nu.  2, 19, 36. 
13 Kat.Nu. 8, 19, 20, 27, 32. 
14 Kat.Nu. 1, 6, 9, 13, 16, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 36. 
15 Kat.Nu. 2, 5, 20, 26, 27, 35. 
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3.1.2.Tuğla: 

 Geleneksel Konya evlerinde tuğla malzeme kirpi saçak yapımında 

kullanılmıştır. Tuğlaların köşeleri dışarı gelecek şekilde yan yana ve üst üste 

dizilmeleri cephelerde  görsel bir hareketlilik kazandırmıştır. Geleneksel diğer bir 

unsurda, tuğlanın süsleme amaçlı, cephelerin köşelerindeki pahların üstünde üçgen 

formlarla mukarnasa (çal köşe) benzetilerek uygulanmasıdır.16 (Fotoğraf:313) 

  İncelediğimiz evlerde tuğla malzeme hımış tekniğinde dolgu malzemesi 

olarak tercih edilmiştir.17 (Fotoğraf:314) Sadece Atatürk evinde iç odaları ayırmak 

için yığma tekniğinde tuğla malzeme ile duvarlar örülmüştür. Tuğla malzeme baca 

yapımında da kullanılmıştır. Tuğlanın anlatılan şekillerde kullanımı değişimi 

gösterir. 

3.1.3.Kerpiç:  

  Kerpiç Konya'nın geleneksel malzemesi olup, evlerde üç farklı teknikle 

uygulanmıştır. Yığma tekniğinde, analı ve kuzulu iki farklı ebatta kerpiçler örülerek 

duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Ana kerpiçler 25X25X10 cm., kuzular 12X25X10 cm.- 

14X27X10 cm. ölçülerinde üretilmiştir. Kerpiçlerin kalınlıkları 65-75 cm. arasında 

değişmektedir. Kerpicin yığma tekniği ile kullanımı Konya'nın geleneksel yapım 

tekniği olup, incelenen evlerin on bir adeti 18 (Fotoğraf:315-318) ve genelde bahçe 

duvarları ve müştemilatları bu şekilde inşa edilmiştir.  

 Hımış tekniğinde kerpiç malzeme kullanımı daha fazla yapıda karşımıza 

çıkmıştır. Geleneksel teknikte, kerpiç ahşap iskeletin arasında dolgu malzemesi 

olarak kullanılmıştır.19 (Fotoğraf:319) 

 Kerpiç geleneksel bağdadi tekniğinde ise yine ara dolgu malzemesidir. Ahşap 

bağdadi çıtalarının arası kerpiç çamuru ile doldurulmuştur. Katalogdaki evlerin tüm 

çıkmalarında, çatı katlarında, iç bölme duvarlarında bağdadi tekniğinde kerpiç 

kullanılmıştır. (Fotoğraf:320)  

                                                            
16 Kat.Nu. 8, 11, 31 
17 Kat.Nu. 4, 8, 9, 12, 19, 24, 27, 29, 32, 36, 39 
18 Kat.Nu. 6, 11, 13, 16, 21, 25, 28, 34, 37, 38, 40 
19 Kat. Nu. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 39. 
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3.1.4.Ahşap: 

 Ahşap malzeme Geleneksel Türk Ev mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Konya evlerinde de çok sık kullanım alanı bulmuştur. Tezdeki evlerde ahşap, 

özellikle izbe ve bodrum katlarda ahşap dikme ve ahşap kirişleme şeklinde yoğun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 20Duvarlarda bağlayıcı, kenetleyici malzeme olarak 

yığma tekniğinde, ahşap hatıl şeklinde kullanılmıştır. Hımış tekniğinde, ahşap 

iskeleti oluşturmak için; dikey, yatay ve çapraz ağaçlar kullanılmıştır. Bağdadi 

tekniğinin ise, kaplamaları ahşap çıtalardır. Yapı elemanlarından; döşemeler, 

tavanlar, kapılar, pencereler, gömme dolaplar, raflar, merdivenler, yüklükler, 

gusülhaneler, çiçeklikler, aynalıklar, saçaklar, çatılar da yoğun ahşap kullanımı 

vardır. 

3.1.5.Kamış, Saz, Kındıra: 

 Konya'nın geleneksel  malzemeleridirler.  İncelediğimiz konutların hemen 

hepsinin döşeme ve tavanlarında bulunan ahşap kirişlemelerin üzerine ahşap kaplama 

veya hasır serilmiştir. Bunların üzerine ise kamış veya saz yerleştirilmiştir. 

 Kındıra ayrıca, bahçe duvarlarında ve evlerin saçaklarında kullanılan bir 

malzemedir. Ancak bu geleneksel kullanıma katalogdaki evlerimizde rastlanmaz. 

Fakat Celal Esat Arseven'in kitabında örneklerini görüyoruz. (Fotoğraf:321) 

3.1.6.Famerit (İtalyan Karo): 

 Karo21 döşeme malzemesidir. Konya-Bağdat demir yolunun gelmesinden 

sonra, İstanbul'dan getirilen malzeme özellikle kamu yapılarının döşemelerinde çok 

tercih edilmiştir. Kare veya dikdörtgen bezemeli dökme parçaların zeminde  

döşenmesiyle yapılan uygulamadır. Katalogda dört adet evin zemin döşemesinde 

tespit edilmiştir.22Değişimi ithal malzeme üzerinde gördüğümüz yegane 

örneklerdendir. 

                                                            
20 Kara Örtü: Ahşap kirişleme sisteminin olduğu gibi bırakıldığı türdür. Genellikle kirişlerin arasından 
hasırlar izlenmektedir.(Karpuz, 2001a: 122) 
21 "Döşeme ve duvar kaplama malzemesi olarak kullanılan pişmiş toprak, beton, plastik vb. den 
yapılmış genellikle dikdörtgen ya da kare biçiminde plaka" (Sözen ve Tanyeli, 1996: 125).   
22 Kat. Nu. 5, 9, 26, 27, 29. 
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3.1.7.Maden: 

 Demir malzeme genelde pencerelerde parmaklık olarak kullanılmıştır. 

Değişimin kapsadığı ana motif olarak "C", "U", "S" parçalar ve gelenekselin basit 

yatay ve dikey demir çubukları şeklinde karşımıza çıkarlar. Ayrıca montajda 

bağlayıcı ve kenetleyici malzeme işlevi de görmüştür.(Aygör, 2005: 126) Demir, 

parmaklık olarak; kapılarda, kapı üstü pencerelerinde, merdiven korkuluklarında da 

tercih edilen bir malzemedir. 

3.1.8.Kiremit: 

 Evlerde mimarideki değişmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan kiremitler iki 

tip görülmektedir. Alaturka ve Marsilya kiremitler çatılarda, bahçe duvarlarında, 

bahçe giriş kapısı üzerinde uygulanmıştır. Alaturka kiremit toprak damdan sonra 

Konya'da tercih edilen ilk çatı kaplama malzemesidir. Yarım silindirik şekilli, 

uçlarından biri ötekinden biraz daha geniş olan, konik bir tonozu andıran, kiremit 

türüdür. (Hasol, 1998: 263), (Günay, 2007: 110). Birbiri üzerine bindirilmiş paralel 

içbükey ve dışbükey sıralar halinde döşenir. (Sözen ve Tanyeli, 1996: 17)  Alaturka 

kiremit ağır olmasından dolayı daha sonra yerini makine üretimi kiremide bırakır. 

Marsilya kiremit ise bu makine üretiminde devreye giren ve yaygınlaşan 

türdür.(Sönmez, 1997: 60). Özel şekilli bu kiremitler tek veya çift yivli imal 

edilmişlerdir. (Hasol, 1998: 264). Kiremitler çatıya döşenmesi esnasında yivli 

oluklardan oluşan yüzey özel yuvalarına oturtularak sıralanır. (Sözen ve Tanyeli, 

1996: 155).  Marsilya tipi kiremitler 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

Marsilya'dan ithal edilmeye başlanmıştır. Daha sonraki dönemlerde Türkiye'de 

üretmiştir. (Günay, 2007: 111).Konya'da Noter Ragıp Anadol Evinde bu şekilde ithal 

Marsilya kiremitler tespit edilmiştir.(Fotoğraf: 322) Değişimin ithal edilen 

malzemeleri olmuşlardır.  

3.2. Yapım Teknikleri 

3.2.1. Yığma (Kargir): 

 Yığma, moloz taş veya kerpiç malzeme kullanılarak, taşıyıcı olacak şekilde, 

belli bir sıra dahilinde üst üste konup, arada ahşap hatıllarla bağlanarak yapılmış bir 
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duvar örme sistemi olarak karşımıza çıkar. (Hasol, 1998: 485). Katalogdaki evlerin 

tümü moloz taş malzeme ile su basman kotuna kadar yığma tekniğinde örülmüştür. 

Bu temeller23 üzerinde; yığma taş, yığma kerpiç24 olabileceği gibi hımış veya 

bağdadi teknikleri de uygulanmıştır. Tuğla malzemeden yığma tekniği değişimin geç 

dönem ilavelerinde izlenmektedir. 

3.2.2.Hımış: 

 Ahşap dikme ve payandalardan meydana getirilen ahşap iskeletin arasının üç 

farklı malzeme ile kerpiç, taş, tuğla ile doldurularak yapılan tekniktir. (Hasol, 1998: 

205; Sözen ve Tanyeli, 1996: 104) Hımış tekniği görülen evlerde, bir konutta sadece 

kerpiç, taş, tuğla kullanıldığı gibi; katlar arasında veya iç oda duvarlarında farklı 

malzeme tercihleri olmuştur. 

 Hımış tekniğinden Celal Esat Arseven de bahsetmektedir.25 Ancak hımış 

tekniği Celile Berk'te  geçmemektedir. Diğer araştırmacılarda üzerinde pek fazla 

durmazlar. Katalogdaki evlerin çoğunluğunda bu teknik uygulanmıştır. Geleneksel 

bir yöntem olmasına karşın; Konya'da dolgu malzemesi olarak taş ve tuğla kullanımı 

değişimi gösterir. 

3.2.3. Bağdadi: 

 Ahşap dikmelere, çakılan çıtaların arasına kerpiç çamuru doldurulup, daha 

sonra çıtaların üzeri kıtıklı sıva vurularak tamamlanan yapım tekniğidir. Kalınlıkları 

25-30cm. arasında değişmektedir. Türk ev mimarisinde geleneksel teknikler 

içerisinde yer alır.(Hasol, 1998: 65; Sözen ve Tanyeli, 1996: 33). Katalogdaki tüm 

çıkmalarda, çatı katlarında ve bazı evlerin iç oda duvarlarında kullanılmıştır. 

(Fotoğraf: 323, 324) 

                                                            
23 Geleneksel Konya evlerinde temeller 2-2.2 m. derinlikte kazılmaktadır. Temelin içine su doldurulup 
bir gün  bekletildikten sonra ağır kalaslar yardımı ile toprağın sıkıştırılma işlemi yapılırdı. Bu işlem 
on, on beş gün devamlı yapılmaktadır. Temelin 2-2.5 m. toprak altında ve  50c- cm. üstünde olacak 
şekilde moloz  taş ile örülmektedir. Daha sonra taş temeller üzerine kerpiç ve ahşap hatıllar ile 
duvarlar örülmüştür. (Turgut, 2003: s.20) 
24  Arif Nüshen Turgut, Konya'nın eski evlerinde yapım malzemesi olarak taş, ahşap ve kerpiç 
kullanıldığından bahsetmiştir. (Turgut, 2003: s.15) 
25 "Ahşap çatkı arasına kerpiç doldurularak yapılan evlere hımış denilmektedir." Ancak Arseven bu 
yapım tekniğinin Akdeniz evlerinde görüldüğünü Antalya ve Muğla'da belirtmektedir. (Arseven, 
1954: 536)  Arseven'e göre Konya evleri genellikle kerpiçten yapılmıştır. (Arseven, 1954: 557)  
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 Bağdadi tekniği cephelerde süsleme elemanı şeklinde de karşımıza 

çıkmaktadır.26 Pencerelerde taklit söve ve lento görünümleri, cephelerin köşelerinde, 

cepheden dışarı taşkın uygulanmıştır. Cephelerde adeta kesme taş izlenimi 

uyandırılmıştır.27Böylece Avrupa mimarisi etkileri Konya'da bağdadi tekniği ile 

kendine has bir karaktere bürünerek değişimi farklı bir açıdan göstermiştir. 

(Fotoğraf: 325) 

3.3. Plan Tipleri 

 Konya evlerinin planları hayatlı28, mabeyinli, kapatılmış dış sofalı, iç sofalı 

isimleri altında değerlendirmiştir. Sadece Ziynet Candan Evinde hayatlı plan 

görülmektedir. Celile Berk'in örnekleri sunduğu hayatlı evler Konya'da yok olmaya 

başlamış ve günümüze çok azı ulaşabilmiştir.29İç Sofalı evler katalogda 38 adet 

bulunmaktadır. Atatürk evindeki planda yazılan, hol ve koridor aslında iç sofanın son 

gelişmiş modelidir. 

 Konya evleriyle ilgili plan ve tipoloji çalışmalarını Celile Berk ve Sedat 

Hakkı Eldem yapmıştır. Bu çalışmalardan yola çıkılarak evler incelenmiş ve üç farklı 

plan tipi belirlenmiştir. Tip 1, Tip 2, Tip 3 olarak adlandırdığımız başlıklar altında 

plan tipleri açıklanmıştır.(Şekil:1) Celile Berk geleneksel Konya Evlerini incelemiş 

ve araştırmasını bu yönde tamamlamıştır. Katalogdaki on iki ev sadece plan şeması 

bakımından Tip 1 ve Tip 2 Celile Berk'in hayatlı, iki göz bir mabeyn, ve sofalı plan 

tiplerine girmektedir.  (Berk, 1951: 46)  Katalogda Tip 3'e giren örnek sayısı yirmi 

sekiz adettir. Bunların plan tipi iç sofalı olup, Konya'da nasıl şekillendikleri hakkında 

ilk bilgiyi ise Sedat Hakkı Eldem vermiştir. (Eldem, 1968: 84-85). 

                                                            
26 Günay bağdadi tekniği ile ilgili olarak özellikle barok dönemde eğri yüzeyli çıkma altları ve 
saçalarda bu yöntemin çok kullanıldığından bahsetmektedir. (Günay, 2007: 145) 
27 Kat. Nu. 6, 7, 9, 21, 31. 
28" Konya’da hayat tabiri çevresi yüksek duvarlarla çevrili, zemininin bir bölümü, genellikle evin 
hemen önü ve yürüyüş yolları, taşla döşeli bir ön bahçe anlamında kullanılmaktadır." (Berk, 1951: 46) 
Arseven "hayat" terimini açıklarken şunlara yer vermektedir. Hayat yaşanılan yer anlamında 
kullanılmıştır. Ancak aslında "hayt" sözünden gelmiş etrafı duvarla çevrili yer anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla avlular ve evlerin önü açık kısımları hakkında  kullanılabilir. (Arseven, 1954: 538) 
29 Kuban, hayatlı evin klasik dönemini kabaca 18. yüzyıla karşılık geldiğini, son dönemlere kadar açık 
hayata sadık kalındığını belirtir. Ancak 18. yüzyıldan sonra artan Batı etkisi ve kentleşme nedeniyle 
özellikle büyük kentlerde, kapalı merkezi formların görülmeye başlandığını söyler. (Kuban, 1995:104) 
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Tip 1: Katalogda sekiz ev bu tip içerisinde yer alır. Evlerden biri hayatlı30, diğerleri 

mabeyinli31 ve kapatılmış dış sofalı32 düzenlenmiştir. (Şekil:1) 

 Hayatlı evlerin plan kuruluşunda, ilk önce sokaktan bahçe kapısı ile doğrudan 

hayata ve buradan odalara ve müştemilat kısımlarına girilmektedir. Hayatın etrafında 

tek oda olabileceği gibi, yan yana ve karşılıklı oda yerleşmeleri vardır. (Berk, 1951: 

46). Celile Berk'in hayatlı olarak tanımladığı evleri, Sedat Hakkı Eldem dış sofalı 

olarak adlandırmıştır.33 Ancak dış sofalı yerine, hayatlı, açık sofalı,  ön, köşe, 

sayvanlı gibi isim olarak kullanılabileceğini belirtir. (Eldem, 1968: 31). Eldem 

kitabında, Konya'dan dış sofalı konutlara örnekler vermiştir. (Eldem, 1968: 36). 

Katalogda 40 numaralı evde hayat etrafında iki katlı esas yaşama birimi, hariciye ve 

müştemilatlar bulunmaktadır. 

 Mabeyinli evleri Celile Berk tek katlı ve iki odalı tanımlamıştır. Fakat kendi 

yayınında iki katlı ve mabeyinli planlı tanımladığı bir ev örneği bulunmaktadır.34 Tek 

katlı mabeyinli evler günümüze ulaşmamıştır. Bizim örneklerimizdeki mabeyinli 

evlerin hepsi iki katlıdır.35 Odalar ise iki adet tasarlanmıştır. Merdiven ise sofa 

içerisinde farklı yerlerde bulunmaktadır. Odalara giriş simetri aksının ortasında 

mabeyin (sofa) üzerinden sağlanmıştır. Bu evlerde de yine bir avlu, hayat 

bulunmaktadır. Hayat, taş kaplamalı bir yolla iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, 

mutfak, helâ, varsa ahır ve samanlığın bulunduğu servis kısmıdır. İkinci bölüm ise 

ağaçlıklı ve çiçekli bir ön bahçedir. Bir de kapatılmış dış sofalı olarak 

                                                            
30 Kat. Nu. 40. 
31 Kat. Nu. 14, 15, 24, 28, 39. 
32 Kat. Nu. 22, 34. 
33 Arel hayat ve dış sofa arasındaki ayırımı ekonomik ilişkilere dayandırır. Hayat ekonomik 
etkinliklerin olağan ortamı olup,  kırsal yaşamın devam ettiği ve ev halkının günlük işlerini 
gerçekleştirdiği yerdir. Hayat odaların açıldığı bir çeşit sahanlık, odalarla avlu veya bahçe arasında bir 
geçiştir. Dış sofa ise odalar arası bir bağlantı ve dolaşım yeridir. Ekonomik etkinliklerin olağan ortamı 
değildir.  (Arel, 1999: 201). Konya'da iç sofalı evlerde büyük veya küçük  hayat kullanımı devam 
etmektedir. Hayatı Yürekli'de tanımlamıştır. Ona göre hayat, odalar arasında kalan ve onların 
belirlediği bir alandır. Sokakla veya bahçe ile oda arasında kalan hayat, yaşamın büyük bölümünün 
geçtiği yerdir. Hayat önceden planlanarak oluşturulmuştur. (Yürekli, 2007:20) 
34 Kızıl Hacı Hasanların evi iki katlı ve mabeynlidir. (Berk 1951: 59)   
35 Sedat Hakkı Eldem'e göre, Türk evi genellikle tek katlı planlanmıştır. Zamanla çok katlı evler inşa 
edilmeye başlanmışsa da üst kat her zaman ana mekanları, yaşama birimlerini oluşturan kısım 
olmuştur. (Eldem 1968: 13) Bu nedenle plan tipolojisi oluşturulurken katalogdaki evlerin hep birinci 
katları kullanılmıştır. 
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adlandırdığımız iki ev vardır.36 Basit kuruluş şeması mabeyinli evlere benzer. Bunlar 

iki odalı olup, sofa ortada olmayıp odaların önüne yerleştirilmiştir. Mabeyinli evler, 

hayatlı evlerden iç sofalı evlere geçiş örneklerini de oluştururlar.37 

 Sedat Hakkı Eldem Konya'nın mabeyinli evlerini: İki yüzlü, iki odalı, iç 

sofalı plan tipinde gösterir. (Eldem, 1968: 95)Konya'dan üç evi örnek olarak 

göstermiştir. Bunlar karnıyarık olarak tabir edilen plan tipinin en küçük şemasını 

yansıtırlar ifadeleri ile  yorumlamışlardır.  

TİP 2: Katalogda altı adet ev bu guruba dahil edilmiştir.38 Evler iç sofalı 

düzenlenmiştir. Katlarda oda sayıları iki ile dört arasında değişmektedir. Plan 

kuruluşu simetriktir.(Şekil:1) Merdivenler sofa içerisinde tek veya iki kollu 

yerleştirilmişlerdir. Ancak bir örnekte Hasip Dede Evinde sofa dışında, sofaya dik 

merdiven uygulaması görülmektedir.  Tip 1'e göre ebatları daha büyük tasarlanmıştır. 

Sofa konutun derinliği boyunca dikey dikdörtgen uzanmıştır. Ortada sofa iki yanında 

odalar yer alır. Mabeyinli evlerin daha gelişmiş biçimleri olduklarını söyleyebiliriz. 

 Celile Berk TİP 2 grubundaki evler için sofalı terimini kullanmıştır. En 

önemli temsilcisi, hem Celile Berk'te hem de katalogda bulunan, Nakipoğlu Evi 

olmuştur.  Konya'da geleneksel konut dokusunu tam manasıyla yansıtan nadir 

örneklerden biri olduğu için katalogda yer verilmiştir. Bugün hala geleneksel mimari 

öğeler tüm donatıları ile görülebilmektedir. 

 Sedat Hakkı Eldem tipolojisinde: Tip 2 tasnifindeki evlere İki yüzlü iç sofalı, 

(ikiden fazla odalı) tanımını koymuştur. (Eldem, 1968: 103). Evleri,  sofanın 

karşısında simetrik olarak sıralanan odaların oluşturduğu plan tipi olarak tanımlar. 

Sofa konutun derinliği boyunca uzandığı için oda sayısının artmasına bağlı olarak 

                                                            
36 Kat. Nu. 22, 34. 
37 Sedat Hakkı Eldem tipolojisine göre en eski plan tipi sırasıyla sofasız (sıra odalı), dış sofalı, iç ve 
orta sofalı evlerdir. Ancak bu sıralama her bölge ve yerleşim yeri için aynı karakterde olmamıştır. 
Kimi yerler ilk plan şemasına sadık kalmıştır. Bazı bölgeler değişime uğramıştır. (Eldem, 1968: 24). 
Ayrıca İstanbul'da dış sofalı ve hayatlı ev plan tipinin zamanla yerini iç sofalı plan tipine terk 
ettiğinden bahsetmektedir. Yine Anadolu'da yavaş yavaş iç sofalı plan tipinin hakim olmaya 
başladığını belirtmektedir. (Eldem, 1968: 22). Arel, kırsal evden kentsel eve geçişin 18. yüzyılda 
başlayan dış etkilerle şekillendiğini ve Osmanlı evinin içe dönük bir şekil aldığını belirtmektedir. 
(Arel, 1982: 50). 
38 Kat. Nu. 3, 11,  16,  19, 25, 29.  
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büyümüştür. Merdiven çeşitleri artmaya başlamıştır. Sedat Hakkı Eldem, iç sofalı 

evlerin ilk temsilcisi olan bu tipte merdivenin gittikçe önem kazanmasından 

bahseder. İlk örneklerde merdiven sofanın içerisinde gelişigüzel bir yerde 

konumlanmıştır. (Eldem, 1968: 92). Aynı şekilde TİP 2 içerisindeki evlerin 

merdivenleri sofa içerisindeki yerleşiminde bir düzenlemeden bahsedilemez. 

 TİP 3: Katalogda yirmi altı adet39 ev, TİP 3 içerisinde yer alır. Tüm evler iç 

sofalıdır. Oda sayıları üç, dört veya daha fazla olabilmektedir. Oda sayısındaki artışa 

bağlı, boyutlarda büyümüştür. Plan kuruluşları farklıdır. Tam simetrik tasarlananlar 

olduğu gibi farklı dizayn şekilleri de bulunur. Diğer tiplere göre önemli bir farklılık 

merdiven sofa içerisinde bulunmaz. Merdiven sofaya dik bir eyvan şeklinde 

bağlanmaktadır. Farklı merdiven biçimleri üç kollu, dönel ve katlar arasında birden 

fazla merdiven düzenlemesi ile karşılaşılmaktadır. (Şekil:1) 

 Tip 3 Eldem tipolojisinde iç sofalı grup içerisinde "iki yüzlü iç sofalı eyvanlı 

ideal tip" şeklinde yer almaktadır. Sofanın iki yanında oda sıraları bulunmaktadır. İç 

sofa, eyvan veya merdiven40 evi (merdiven kovası) ile genişletilebilmektedir. İç 

sofalı evlerde merdiven için ayrı bir bölüm ayrıldığı daha çok görülmektedir. 

Özellikle 19. yüzyıl sonlarında merdiven evi (merdiven kovası) sık kullanılmaya 

başlanır. Planların büyümesiyle birlikte merdiven ışık sağlamak amacıyla aydınlıklar 

veya pencereler kullanılmıştır. (Eldem, 1968: 25) Sedat Hakkı Eldem'in aktardığı 

bilgilerle, TİP 3' de aynı özellikleri sergilemektedir. 

3.4. Plan Elemanları: 

  Tezimizde planlamanın ana unsurları oda, sofa, merdiven, bahçe ve hayat 

başlıklar halinde tek tek ele alınmıştır. Özellikle odaların ve sofaların kapladıkları 

alan ölçüleri, yükseklikleri tespit edilerek gelişme ve değişme yaşanıp yaşanmadığı 

açıkça görülmüştür. 

3.4.1. Odalar: 

 Katalogdaki evlerin oda ölçüleri plan tiplerinde göre TİP 1, TİP 2, TİP 3 

şeklinde ayrı kategoride incelenmiştir. Plan tipleri birinci katlara göre oluşturulduğu 

                                                            
39 Kat. Nu. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38. 
4019. yüzyılda merdivenler sofanın dışında bir yerde bir alanı kaplayacak şekilde planlanmıştır. Üç 
kollu merdivenlerde olduğu gibi... Daha çok şehir evlerinde tercih edilen bir tip olmuştur. (Eldem, 
1968: 93). 
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için oda ölçülerinde de birinci katlar esas alınmıştır. Kat yüksekliklerinde ise zemin 

ve birinci katlara yer verilmiştir. 

 TİP 1 içerisinde yer alan evlerin birinci kat odalarının iç ölçülerinde en düşük 

ve en yüksek değerler; 300 cm.-320 cm. x 450 cm.-600 cm. arasında değişmektedir. 

Odalar içerisinde en çok 300 cm.-320 cm. x 500-520 cm. ölçüsüne rastlanılmaktadır. 

Zemin kattakilerin yükseklikleri 235 cm.,-295 cm., birinci kat yükseklikleri 260 cm.-

315 cm., arasında görülmektedir. Ancak çoğunluğunda yükseklikler zemin katta 270 

cm., birinci katta ise 290 cm.dir. 

 TİP 2 grubunda bulunan evlerde birinci kat odaların iç ölçüleri 300 cm.-380 

cm. x 500 cm.-705 cm. olarak tespit edilmiştir. Zemin kat 235 cm.,-295 cm., birinci 

kat 260 cm.-315 cm., yüksekliğe sahiptir. 

 TİP 3'te yer alan konutlar büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Birinci kat 

odalarında en küçük ve büyük oda ölçüleri sırasıyla 280 cm. - 495 cm. x 395 cm. - 

785 cm. arasında izlenmektedir. Zemin kat yükseklikleri 270cm.-350cm., birinci kat 

290 cm. - 365 cm. aralığında ölçülere sahiptir. 

 Planlamada, TİP 1 ve TİP 2 içerisinde yer alan evlerin birinci kat odalarının 

iç ölçüleri(Tablo: 1) incelendiği zaman ulaşılan sonuçlar geleneksel Konya evlerinin 

ebatlarını yansıtmaktadır.41 Tablo üzerinde aritmetik ortalama incelendiği zaman TİP 

1'den TİP 3'e doğru artan bir oda genişliği ve yüksekliği çok rahat izlenebilmektedir. 

Ancak bu bir genel özellik olarak sunulabilir. Münferit örneklerde bulunmaktadır.42 

TİP 3'te odaların hem genişlik hem de yükseklikleri artmıştır. Evlerde kareye yakın 

ölçülerde odalar tasarlanmıştır. Fahrettin Altay Paşa Evi 380 cm. x 395 cm., 

Mimarlar Odası 438 cm. x 440cm., Noter Ragıp Anadol Evi 336 cm. x 310 cm., 

                                                            
41 Geleneksel Konya evlerinde odaların boyutları genellikle 3.50X5 m. ölçülerinde tasarlanmıştır.  
Bunun bazen çok az değiştiği, meselâ 5 m. yerine 5,25 m. veya 4,85 m. gibi uzunluklar aldığı göze 
çarpar. 3,50 m. lik eni de bazen 3,6 m.- 3,75 m.- 3,30 m. olduğu görülmektedir. Odaların yükseklikleri 
genellikle 2.75X2.90 m ölçülerinde olmaktadır. İki katlı büyük konutlarda zemin kat yüksekliği aynı 
olmakla birilikte üst kat yüksekliği 3-4 m. arasında olabilmektedir. ( Berk, 1951; 135)  
42 C. Berk Nakipoğlu Evinde 7m., Hacı Ahmet Efendi evinde 6.5m. oda boyunu planlara işlemiştir. 
Böylece genel özellikleri ve ölçüleri verilen evlerin dışında, daha büyük odalı evlerinde yapıldığı 
anlaşılmaktadır. 
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Recep Altınok Evi 315 cm. x 340 cm., Atatürk Evi 370 cm.x380 cm., evleri örnek 

olarak verilebilir. (Tablo: 1) 

ODALAR  ve ÖLÇÜLERİ 1. KAT BOYUTLARI ZEMİN  KAT 
YÜKSELİKLERİ 

BİRİNCİ KAT 
YÜKSELİKLERİ 

TİP 1 
14. KADEM (Aile Destek 
Merkezi) 

300x520 cm. 
300x548 cm. 

270 cm. 280 cm. 

15. Karatay Belediyesi (Eski 
Eser Restor.) 

320x470cm. 
300x450cm. 

280 cm. 290 cm. 

22. Musiki Sema Ve Der. 300x500 cm. 295 cm. 300 cm. 
24. Muzaffer Ekmekçi Evi 309x509 cm.  

323x580 cm. 
290 cm. 315 cm. 

 
28. Nurhan Halıcıoğlu Evi 300x515 cm.   

315x412cm. 
280 cm. 280 cm. 

34. Saffet Gökkaya Evi 300x590 cm. 270 cm. 290 cm. 
39. Zehra Ertosun Evi 300x600 cm. 245 cm. 260 cm. 
40. Ziynet Candan Evi 310x570 cm. 

315x495 cm. 
235 cm. 285 cm. 

 (aritmetik ortalama) 
270 

(aritmetik ortalama) 
287.5 

TİP 2 
3. Ali Ulu Evi 300x500 cm. 270 cm. 308 cm. 
11. Hasip Dede Evi 380x580 cm. 270 cm. 315 cm. 
16. Kazım-Nesibe Evi 300x540 cm. 250 cm. 270 cm. 
19. Meram Belediyesi Evi 300x520 cm. 290 cm. 305 cm. 
25. Nakipoğlu Evi 380x705 cm. 

400x650 cm. 
265 cm. 285 cm. 

29. Ömer Ziya Sarıgüzel Evi 300x450 cm. 
330x520cm. 
325x445 cm. 

295 cm. 310 cm. 
 
 

 (aritmetik ortalama) 
273 

(aritmetik ortalama) 
298.8 

TİP 3 
1. Abdülkadir Dolmacı Evi 300x400 cm. 

300x500 cm. 
275 cm. 290 cm. 

2. Akça Konak 310x530 cm. 
350x500 cm. 

300 cm. 330 cm. 

4. Arapoğlu Kosti Evi 355x410 cm. 
350x480 cm. 
410x570 cm. 
410x540 cm. 

300 cm. 330 cm. 

5.Atatürk Evi Müzesi 470x700 cm. 
440x445 cm. 
330x450 cm. 
400x430 cm. 
370x380 cm. 

350 cm. 360cm. 

6. Burhanzadeler Evi 325x480 cm. 290 cm. 305 cm. 
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330x600 cm. 
7. Fahrettin Altay Paşa Evi 
(Numan Usta) 

375x470 cm. 
350x460 cm. 
380x395 cm. 

305 cm. 360 cm. 

8.Fahriye Büyükmatür Evi 290x520 cm. 
300x560 cm. 
300x657 cm. 

280 cm. 300 cm. 

9. Feride Uğurlu Evi 310x465 cm. 
300x455 cm. 

290 cm. 305 cm. 

10.Hamamcı Bahattin Evi 300x450 cm. 305 cm. 315 cm. 
12.İbrahim-Mustafa Evi 310x530 cm. 290 cm. 310 cm. 
13. İlim Yayma Cemiyeti 
Gençlik Merkezi 

290x540 cm. 
330x615 cm. 
315x700 cm. 

350 cm. (ahır) 300 cm. 

17. Köprübaşı Karakol 315x605 cm. 
315x615 cm. 

290 cm. 330 cm. 

18. Mahmut Dede Evi 305x570 cm. 
325x715 cm. 
295x550 cm. 

305 cm. 320 cm. 

20. Mimarlar Odası ( Dr. 
Nevzat Özkal Evi ) 

438x440 cm. 
356x546 cm. 
365x475 cm. 

290 cm. 320 cm. 

21.Muharremoğulları Evi  350x680cm. 
290x505cm. 
350x665cm. 

285 cm. 300 cm. 

23.Mustafa Özdemir Evi 495x300 cm. 
495x295 cm. 

270 cm. 315 cm. 

26. Nakipoğlu Taş Konak 320x600 cm. 215 cm. (hariciye) 350 cm. 
27. Noter Ragıp Anadol Evi 347x460 cm. 

336x310 cm. 
300 cm. 330 cm. 

30. Perihan Özkarakoç Evi (zemin katı)  
300x525 cm. 
300x455 cm. 
300x370cm. 

340 cm. 290 cm. (çatı katı) 

31. Rahim Koyuncu Evi 280x465 cm. 
315x575cm. 
315x525cm. 

295 cm. 315 cm. 
 
 

32. Recep Altınok Evi 315x510 cm. 
315x565cm. 
315x340 cm. 

300 cm. 325 cm. 

33. Recep Eken Evi 330x590 cm. 
340x530 cm. 
360x485 cm. 
285x350 cm. 

270 cm. 290 cm. 

35.Sait Karaaslan Evi 342x554 cm. 
395x785 cm. 
 330x540 cm. 

290 cm. 320 cm. 
 

36.Serficeli Osman Anadolu 
Evi 

380x490 cm.  
430x485 cm. 
 315x565 cm. 

305 cm. 365 cm. 

37.Üzeyir Özyurt Evi  330x560 cm. 280 cm. 320 cm. 
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38.Vaiz Mehmet Ali Oğlu 
Osman Evi 

(zemin katı) 
317x418 cm. 
308x550 cm.  
305x445 cm. 

300 cm. 230 cm. (çatı katı) 

 (aritmetik ortalama) 
298 

(aritmetik ortalama) 
320 

TİP 1: Katalog Nu.  14, 15, 22, 24, 28, 34, 39, 40. 
TİP 2: Katalog Nu.  3, 11,  16,  19, 25, 29.   
TİP 3: Katalog Nu. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38. 

Tablo 1: TİP 1, TİP 2, TİP3 Birinci Kat Boyutları ile Zemin ve Birinci Kat Yükseklik 
Ölçüleri 

 
 Konutlarda odalara,  kapıların açılış yönlerine göre, yüklük, çiçeklik, ağzıaçık 

ve gömme dolaplar yerleştirilmiştir. Odalara giriş üç farklı şekilde karşımıza 

çıkmakta olup üç grup halinde incelenmiştir.  

 İlkinde oda kapısı, bir niş içerisinde doğrudan ağzıaçık ve rafların yer aldığı 

bölüme açılır. Ancak bazı örneklerde seki altı varlığını sürdürmektedir. Ağzıaçığın 

yanında, cepheleri odanın içine bakan, yüklük ve çiçeklik bulunur.43 Bu tasarım 

ilkesinin bazı örneklerinde, planlamanın zorunlu kıldığı hallerde, kapı açılışı oda 

içerisine bakmıştır. İlk grupta on altı adet ev  

 

                                                            
43  Y.Önge benzer bir açıklama yapmıştır. Buna göre: " Duvarların kalınlığı, odaya girişte, kapı 
kanadının içinde döndüğü bir aralık oluşturmaktadır. Bu aralığın girişe bakan yüzü, ağzıaçık olarak 
adlandırılan,  kemerli dolap gözleriyle tezyin edilmiştir.  Odanın dar kenarında ise kapıya  bitişik 
duvarda bir tarafta ağzıaçıkları, diğer tarafta yüklük ve gusülhaneyi içine alan çiçeklik bulunur.  
Bunlar ahşap bir perde duvar oluşturan, yan yana dizilmiş sabit mobilyalar şeklinde yapılmış olup, 
cepheleri kemerler, profilli bordürler, kabartma veya oyma süslemeler ile doldurulmuştur.(Önge, 
1991:139-140) 
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bulunmaktadır.44(şekil2) 

 

 Şekil 2: Odaya Giriş Biçimi (E.DEMİRKAN) 

İkinci grupta on iki adet ev vardır.45 Oda girişlerinde, kapı doğrudan yüklük duvarına 

ve odanın içerisine açılır. Kapının önünde ve yanında ağzıaçık bulunmaz. Oda 

                                                            
44 Kat. Nu. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31. 
45 Kat. Nu. 2, 14, 19, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 36, 40. 
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içerisinde yüklük ve çiçeklik yer alır. Bazı örneklerde duvarın uzun kenarına gömme 

dolap yerleştirilmiştir. (şekil 3) 

 

Şekil 3: Odaya Giriş Biçimi (E.DEMİRKAN) 
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 Evler içerisinde, birinci ve ikinci grup odaların birlikte kullanıldığı yedi adet 

örnek vardır.46 

 Üçüncü grup evlerden beş adet bulunur.47 Geleneksel oda elemanları yüklük, 

çiçeklik ve ağzı açık yoktur. Oda kapıları mobilyalı kullanıma göre konumlanmıştır. 

Ancak kimi örneklerde gömme dolap kullanımı devam etmektedir.48 

 İlk iki grup oda düzenlemeleri geleneksel konut  mimarimizin kuruluş 

şemasındaki elemanları ihtiva etmektedir.49 Böylece otuz beş adet evde odaların iç 

düzenlemesi küçük farkla genelde aynı tasarlanmıştır. Odalarda dolaplar, yüklükler, 

çiçeklikler ve ağzıaçıklar benzer şekilde karşımıza çıkmaktadır. Odalarda ve 

sofalarda pencere önlerinde  sekiler ile karşılaşılır. Katalogdaki dağılım incelendiği 

zaman oda düzenlemelerinde Avrupa mimarisi etkileri taşıyan evlerde bile 

geleneksel yüklük ve çiçeklik kullanımının devam ettiği izlenmektedir. Arapoğlu 

Kosti Evinin zemin katında birinci grupta oda düzenlemesi vardır. Ancak üçüncü 

gruptaki beş ev oda içi düzenlemeleri ile gelenekselin dışına çıkmıştır. Fahrettin 

Altay Paşa Evinde farklı olarak zemin kattaki odalarda Bursa kemer formlu ahşap 

uygulamalar dikkat çekicidir. Odalarda ve sofada seki görülmez. 

3.4.2.Sofalar: 

 Sofaların50 anlatımında plan tipolojilerine göre gruplama yapılmıştır. Böylece 

TİP 1, TİP 2, TİP 3 üzerinden değişimler daha iyi izlenebilmiştir. Katalogda 38 ev 

sofalı, tek ev hayatlı, Atatürk Evi ise koridor ve antre birleşmesinden oluşan plan 

şemasına sahiptir. Sofaların tümü dikdörtgen planlı yapılmıştır. Sofalar ebatlarına 

göre gözlemlendiği zaman, TİP 1'den TİP 3' e doğru artan bir şekilde büyüdükleri 
                                                            
46 Kat. Nu. 1, 11, 23, 28, 37, 38, 39. 
47 Kat. Nu. 5, 7, 20, 27, 35. 
48 Kat. Nu. 7, 27. 
49  Önder Küçükerman odaların kapı ve dolaplar ile ilişkisini açıklarken geleneksel evlerdeki  duruma 
açıklık getirmiştir. Oda kapıları ahşap dolaplarla bir arada bağlantılı tasarlanmıştır. Kapı kasası oda 
girişinde bir eşik oluşturmaktadır. Bizim ilk iki grubumuza örnek, çizimlere yer verilmiştir. 
(Küçükerman, 1973: 88). 
50 Celile Berk kendi tipolojisinde sofalı evleri Konya'nın karakteristik evleri olarak tanımlamaz. 
Konya'nın zengin, varlıklı sınıfının evleri olup, kütle ve boyutları büyük konutlardır.  Berk bu 
durumu, ekonomik gelişmelere, yaşam koşullarının değişmesine bağlar. Mabeynli evlerin gelişmiş 
şekli olduğunu, simetrik planlı ve düz damlı olduklarından bahseder. Bu evlerde sofa giriş 
doğrultusunda bina boyunca uzanmaktadır. Örnek olarak katalogda ele aldığımız Nakipoğlu evini 
vermektedir. (Berk, 1951: 95). 



 

282 

 

tespit edilmiştir. TİP 1 ölçüleri kısa kenar en düşük 265 cm., en yüksek 380 cm.; 

uzun kenar aralığı ise 460 cm.-620 cm. arasında değişmektedir. TİP 2 kısa kenarları 

300 cm.-465cm. aralığında, uzun kenarları 785cm.-1335cm. aralığında 

görülmektedir. Ancak bu örnekler içinde Nakiboğlu Evi 1335x465 cm. lik ölçülü 

büyük ebatları ile diğerlerinden ayrılmaktadır. TİP 3 sofalarının kısa kenarları 

290cm.-400cm. arasında, uzun kenarları 325cm. - 1515cm. arası ölçülmüştür. Fakat 

TİP 3 içerisinde, uzun kenarda oranları düşüren dört evin planlamasında sofaları içeri 

çekilmiştir.51 Diğer evlerin büyük bir çoğunluğunun uzun kenarı on metreye yakın 

veya on metreyi geçkin planlanmıştır.(tablo:2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
51 Kat. Nu. 19, 27, 30, 38. 
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SOFALAR 1. KAT BOYUTLARI 
TİP 1 

14. KADEM (Aile Destek Merkezi) 495x265 cm. 
15. Karatay Belediyesi (Eski Eser Restor.) 615x315cm. 
22. Musiki Sema Ve Der. 620x290 cm. 
24. Muzaffer Ekmekçi Evi 495x360 cm. 
28. Nurhan Halıcıoğlu Evi 460x225 cm. 
34. Saffet Gökkaya Evi 650x290 cm. 
39. Zehra Ertosun Evi 610x380 cm. 
40. Ziynet Candan Evi HAYATLI 

TİP 2 
3. Ali Ulu Evi 795x300 cm. 
11. Hasip Dede Evi 930x360 cm. 
16. Kazım-Nesibe Evi 830x300 cm. 
19. Meram Belediyesi Evi 785x300 cm. 
25. Nakipoğlu Evi 1335x465 cm. 
29. Ömer Ziya Sarıgüzel Evi 980x315 cm. 

TİP 3 
3. Abdülkadir Dolmacı Evi 945x290 cm. 
4. Akça Konak 1300x335 cm. 
4. Arapoğlu Kosti Evi 1480x450 cm. 
5.Atatürk Evi Müzesi Koridor 650x110 cm. 

Hol 480x275 cm. 
6. Burhanzadeler Evi 1185x370 cm. 
7. Fahrettin Altay Paşa Evi (Numan Usta) 965x300 cm. 
8.Fahriye Büyükmatür Evi 875x330 cm. 
9. Feride Uğurlu Evi 1080x290 cm. 
10.Hamamcı Bahattin Evi 1075x315 cm. 
12.İbrahim-Mustafa Evi 1515x315 cm. 
13. İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi 765x335 cm. 
17. Köprübaşı Karakol 915x380 cm. 
18. Mahmut Dede Evi 800x290 cm. 
20. Mimarlar Odası ( Dr. Nevzat Özkal Evi 
) 

1245x322 cm. 

21.Muharremoğulları Evi 980x400 cm. 
23.Mustafa Özdemir Evi 910x280 cm. 
26. Nakipoğlu Taş Konak 1090x330 cm. 
27. Noter Ragıp Anadol Evi 765x330 cm. 
30. Perihan Özkarakoç Evi 325x235 cm. 
31. Rahim Koyuncu Evi 1185x350 cm. 
32. Recep Altınok Evi 1075x325 cm. 
33. Recep Eken Evi 1405x375 cm. 
35.Sait Karaaslan Evi 1015x295 cm. 
36.Serficeli Osman Anadolu Evi 1095x300 cm.. 
37.Üzeyir Özyurt Evi 1075x330 cm. 
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Tablo 2: Sofaların Birinci Katlardaki Ebatları 

 Her üç tip için sofaların kısa kenarları aşağı yukarı aynı ebatlarda oldukları 

görülmektedir. Ancak sofaların uzun kenarlar arasında çok bariz fark vardır. Buna 

göre TİP 1 ve TİP 3 arasında farka bakıldığında; TİP 3 evlerinin sofaları, yatay 

düzlemde, TİP 1'in neredeyse iki katı büyüktürler. Sofalar odalara nazaran her zaman 

daha yüksektirler. Nedeni ahşap kirişleme sisteminden dolayı üst üste binen ahşap 

kirişlemeler zorunlu olarak ortada yer alan sofa aksında yükselmeye neden 

olmaktadır. Sofalar, yaklaşık 30-60 cm. arasında, odalara göre daha yüksekte 

bulunmaktadırlar. Sofaların içersinde genellikle birinci katlarda çıkmaların önü bir 

seki ile yükseltilerek, sedirli oturma düzenine uygun düzenlenmişlerdir. Sofa 

tavanlarındaki marul fırfır göbek ve aynalık uygulamalarına daha önce değinmiştik. 

Farklı bir özellik olarak, Mimarlar Odası'nın zemin katındaki sofaya ahşap Bursa 

kemeri, yapılmıştır. 

 Sofalarda değişen bir özellik olarak, sofalarda ortadan veya bir uçtan 

bölünmenin gerçekleştiği görülmektedir. Daha fazla oda elde etmek veya konutu 

ikiye bölmek için bu şekilde sofaların bölündüğü izlenmektedir. 

3.4.3.Merdivenler: 

 Katalogdaki evlerimiz en az iki katlı yapıldıkları için tümünde merdiven 

kullanılmıştır. Bodrum kat merdivenleri genellikle tek kollu ve basit dayama 

merdivenlerdir. Bodrum katlar nadir örneklerde ise zemin ve üst kat merdivenlerinin 

devamı şeklinde tasarlanmıştır. Önemli olan zemin ve üst kat merdivenlerinin 

konumu ve şeklidir. Çünkü plan ve tipoloji üst katlarda gelişmiş ve ortaya çıkmış 

olup, merdivenlerde buna göre yerleştirilmiştir. Merdivenlerin plan içerisinde 

konumları, plan tipolojisinde anlatıldığı için tekrar üzerinde durulmayacaktır. 

Katalogdaki evler incelendiği zaman dört tip merdiven ile karşılaşılmaktadır:  Tek 

kollu merdivenler, basamak ve rıhtları hiç kesintiye uğramadan doğrudan yukarı 

ulaşan merdiven tipidir. Bodrum katlarda daha çok görülmekle birlikte, zemin ve üst 

katları birbirine bağlayan bu tipte dokuz örnek vardır.52İki kollu merdivenler 

                                                            
52 Kat. Nu. 1, 2, 3, 7, 13, 16, 26, 30, 37. 

38.Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi 750x300 cm. 
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isminden de anlaşıldığı gibi iki kollu olup, basamaklar arada ya kesintiye uğrar yada 

dönemeç yaparak devam ederken, ikinci kolla birlikte yukarı çıkılır. İki kollu 

merdivenler otuz beş adetle, katalogda büyük çoğunluğu oluştururlar.53 Plan 

düzleminde iki kollu merdivenler, "L" ve "U" biçiminde imal edilmişlerdir. 

Planlaması "U" şeklinde olanlar, genellikle TİP 3 içerisinde, sofayı dik kesen 

merdiven evleri içerisinde kullanılmışlardır. Diğer "L" planlı merdivenler ise sofa 

içerisinde TİP 1 VE TİP 2 içinde yer alırlar. (Şekil 4) Üç kollu merdivene tek örnek 

Akça Konakta bulunmakta olup, günümüzde kullanılmayan ana giriş kapısına açılan 

merdivenlerde görülür. Dönel merdiven dört evde "U" planlı ve dönel şekilde çıkılan 

tip olarak izlenmektedir. Bu dört evin ortak özellikleri mevcuttur.  Evler iki veya 

daha fazla girişli tasarlanmışlardır. Dönel merdivenin bulunduğu hacim, merdiven 

evi şeklinde duvarlar ile tecrit edilmiştir. Merdiven evinde sadece ve doğrudan üst 

kata çıkışı sağlayan dönel ahşap merdiven bulunmaktadır. Özgün olmayan bu 

uygulamalar evi kiralamak veya bölmek için yapılmıştır. Böylece konut iki ayrı 

girişle; alt katta ve üst katta farklı aileler için düzenlenmiştir. Tek ve iki kolu 

merdivenler geleneksel mimarinin unsurları iken, üç kollu ve dönel merdivenler 

değişimin birer parçasıdırlar. 

 İç merdivenlerin tümü ahşap malzemeden imal edilmiştir. Yalnızca Sait 

Karaaslan Evi basamakları taş malzemeden yapılmıştır. Ahşap korkuluk, parmaklık 

ve babalar genellikle torna işçiliği ile süslenmiştir. Birkaç örnekte düz çubuk 

şeklinde demir parmaklık kullanımı görülmüştür. Merdiven bitiminde birinci katlarda 

merdivenin üzerini kapatan ahşap aksama Konya'da minderlik veya tahtaboş 

denilmektedir. Bu geleneksel mimari öğeyle katalogdaki evlerde sıklıkla 

karşılaşılmaktadır. En güzel örneği Köprübaşı Karakolunda görülmektedir. (Şekil 5) 

Diğer bir uygulama birinci katlarda sofalarda, merdivenin bitimindeki açıklıklarda 

görülen geleneksel Bursa kemerleridir.  Ahşap malzemeden yapılan Bursa kemer 

formları köşelerinde ahşap çıtalar ile süslenmişlerdir.54
  

                                                            
53 Kat. Nu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. 
54 Kat. Nu. 6, 8, 15, 21, 31, 35. 
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Şekil 4: Merdiven Çeşitleri (Kat.Nu. 8: E.DEMRİKAN; Kat. Nu. 23: A.B. ÇİMEN 

vd.; Kat. Nu. 7: O. N. DÜLGERLER; Kat.Nu. 3: T. DEMİRKIRAN) 
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Şekil 5: Minderlik (Tahtaboş) (M.A. KOCADAĞISTAN) 

3.4.4. Bahçe Ve Hayat: 

 Geleneksel Konya evlerinde bahçe, evlerin ve müştemilatın bulunduğu  

kısımdaki taş döşemeli hayat bölümü ile ayrılmaktadır. Hayat serin, gölgelikli bir 

alan olup, evin servis kısımları hayata açılmaktadır. Bahçeler ise hayatın taş 

döşemesinden, yarım metre aşağıda bulunur. Bahçeye birkaç basamaklı bir merdiven 

ile inilmektedir.55 Bahçelerde meyve sebze yetiştirmenin yanı sıra çardak ve havuzlu 

oturma yerleri de bulunurdu. (Berk, 1951: 198) Katalogda geleneksel bahçesi 

bulunan konut yer almıyor. Ancak Hasip Dede Evinin rölöve projelerinde bahçe, 

içerisindeki elemanlarıyla çok rahat izlenmektedir. Konya'da bahçelerin zamanla 

ortadan kalktığı gözlemlenmektedir. Fakat, hayat büyük veya küçük ölçekte 

katalogdaki evlerin çoğunluğunda yer almaktadır. Böylece hayat Konya evinin 

                                                            
55  Geleneksel Konya Evinde her zaman büyük veya küçük bahçe bulunmaktaydı. (Turgut, 2003: s.15) 
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önemli bir unsuru olarak yaşamaya devam etmiştir. Hayatın ortadan kalktığı 

örneklerde mevcuttur.56 Kentlileşen Konya'nın bu evleri genellikle ana arterler 

üzerinde yer almaktadır. 

3.5. Yardımcı Hizmet Mekanları: 

3.5.1. Hariciye: 

 Geleneksel Konya evlerinde hariciye eve gelen misafirlerin konakladıkları 

yapıdır. Konya'da hariciyeler evden ayrı bir bina olarak inşa edilmişlerdir. Eve bitişik 

yapılsalar dahi girişleri ve hayatı ayrı tasarlanmıştır. Celile Berk geleneksel 

hariciyeleri çoğunlukla tek odalı olarak tanımlar. Ancak iki odalı örneklerde 

mevcuttur. Hariciyenin kendilerine ait müştemilat bölümleri de bulunmaktadır. 

(Berk, 1951: 200) Değişen Konya evlerinde hariciyenin evin içerisine dahil edildiği 

görülmektedir. Ancak gelen konukların, ev ahalisini rahatsız etmemeleri için yine, 

tedbir alınmış olup, duvarlar yardımıyla hariciyeler izole edilmiştir. Katalogdaki 

evlerin büyük bir kısmında, değişimin bir göstergesi olarak, hariciyelerin kalktığı 

görülmektedir. Katalogda geleneksel hariciye kullanımı, Hasip Dede Evinin rölöve 

çizimlerinde izlenmektedir.(şekil6)  

                                                            
56 Kat. Nu. 4, 5, 20, 27. 
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Şekil 6: Hasip Dede Evi Hariciye (Y. ÖNGE, O.N. DÜLGERLER, F. KOÇAK) 
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 Bahçenin güneybatı köşesinde ayrı bir hacim şeklinde iki odalı hariciye 

planlanmıştır. Zehra Ertosun evinde ise iç sofalı konuta bitişik iki katlı, ayrı bir girişi 

olan geleneksel hariciye, üst katta iki odalı tasarlanmıştır. (Şekil 7)  

 

 Şekil 7:  Zehra Ertosun Evi Hariciye (S.A. BİÇER) 

 Değişimin yaşandığı hariciyelerde Burhanzadeler (şekil 8) ve Abdülkadir 

Dolmacı (şekil 9)  evlerinde ana yapı içerisinde, ayrı girişi bulunan, ikişer odalı 

hacimler şeklinde görülmektedir.  
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Şekil 8: Burhanzadeler Evi Hariciye (O.N.DÜLGERLER) 

 

Şekil 9: Abdülkadir Dolmacı Evi Hariciye (R. DEMİR) 



 

292 

 

 Nakipoğlu Taş Konakta ise iki ayrı odaya iki farklı kapıdan girilen, simetrik 

iki ayrı mekan, zemin katta hariciyeler ile karşılaşılmaktadır. (Şekil 10) Böylece 

farklı olarak, hariciyelerin yapıların içerisine dahil edildiği tespit edilmiştir. 

 

Şekil 10: Nakipoğlu Taş Konak Hariciye (Y. IŞIK) 

3.5.2. İzbe 

 Celile Berk geleneksel Konya Evlerinde izbeyi bodrum kat olarak tanımlar. 

Genellikle tek katlı yapılarda rastlandığını ve yüksekliğinin 2,5 m. kadar olduğunu 

belirtmektedir.57 Katalogdaki evlerimiz içerisinde tek katlı örnek yoktur. Ancak 

geleneksel Konya Evi örneği Hasip Dede Evinde izbe kullanılmıştır. İncelediğimiz 

evlerin birçoğunda ise bodrum kat tasarlanmıştır. Bodrum katlarda izbe için ayrılmış, 

hacimler ile karşılaşılmaktadır. Burhanzadeler ve Abdülkadir Dolmacı evinde 

bodrum katlar küçük ölçekte izbe kullanımı için düşünülmüş örneklerdir. Ancak 

                                                            
57 Konya’da, bodruma, izbe denir. Bunlar yarısı toprak altında, yüksekliği 2,5 m. kadar olan ve üstteki 
evi rutubetten koruyan yerlerdir. Konya’nın toprağı kuru olduğu için, izbeler su ve rutubetten 
etkilenmemekle birlikte, ender de olsa, çok kar yağıp birden eriyince, izbeler su baskınına 
uğramaktadırlar. İzbelere çoğunlukla tek katlı binalarda rastlanır. Bunlar, genelde bina boyunca 
uzanan, pencereleri olmayan veya çok küçük olan yerlerdir. Kışın sıcak, yazın ise serin olurlar. Bu 
özellikleri nedeniyle evin yiyecek deposu işlevini de üstlenmişlerdir. (Berk, 1951: 195) 
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bodrum katları büyük tasarlanan konutlarda yine izbe işlevini sürdürmüştür.58 

Değişen Konya evlerinde bodrum katlar, ticari faaliyet, kentlileşme sonucu, depo 

veya farklı amaçlar için kullanılmış olmalıdır. Bazı evlerde bodrum katlar oldukça 

büyük tasarlanmıştır.59 Sadece yiyecek saklama için bu kadar büyük mekanların 

planlanması düşündürücüdür. Muhtemelen değişik fonksiyonlar 

üstlenmişlerdir.(Fotoğraf 326,327) 

3.5.3.Yıkanma Mekanları (Gusülhane, Hamam, Banyo): 

 Konya'da geleneksel konutlarda yıkanma yeri, odaların yüklükleri içerisinde 

bulunan gusülhanelerdir. Gusülhanede taşıma su ile yıkanılmaktadır. Pis su 

gusülhane içersindeki gidere bağlı bir boru vasıtasıyla bahçeye ulaştırılmaktadır.

 Katalogda 35 adet evde yüklük içerisinde gusülhane görülmektedir. İlginç bir 

özellik olarak belirteceğimiz; O.N. Dülgerler restorasyon çalışmaları esnasında iki 

evde hamam tespit etmiştir. Fahrettin Altay Paşa evindeki hamam birinci katta yer 

almakta olup, dikdörtgen planlı tasarlanmıştır. Hamam sonradan banyoya 

dönüştürülmüştür. Burhanzadeler evindeki hamam zemin katta yer alır. Ana giriş 

kapısının hemen sağında depoya dönüştürülmüş bir mekandır. Hamamların ikisinin 

üst örtüsünde kubbe görülmektedir. Diğer bir tespitimiz Fahrettin Altay Paşa evinde 

gusülhane olmamasına karşın, Burhanzedeler evinde gusülhane vardır. Bu durum da 

Burhanzadeler evindeki hamamın sonradan yapıldığına işaret etmektedir. 

Katalogdaki evlerde görülen diğer bir özelilik, banyo ilavelerinin yapılışıdır.60 

Özellikle 1901 yılından sonra, şebeke suyunun evin içerisine girmesinden sonra 

banyolar konutlarda yapılmaya başlanmıştır. Banyoların sonradan ilave edildiğine 

önemli bir işarette planlamadaki yerleşim ve gusülhanelerin evlerdeki varlığıdır. 

Böylece hamamlar ve banyolar Konya'da değişimin yaşandığı mimarı mekanlar 

olmuşlardır. 

3.5.4. Mutfak: 

 Konya'da yemeklerin hazırlandığı ve bazen yenildiği kapalı hacimler, 

mutfaklar " örtme, ahşana, aşane, aşdamı" gibi farklı yöresel terimler ile 

                                                            
58 Kat. Nu. 1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 39. 
59 Kat. Nu. 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 21. 
60 Kat. Nu. 1, 3, 4, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37,38, 39. 
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adlandırılmışlarıdır. Geleneksel Konya evinde mutfak konutun dışında hayatın veya 

bahçenin bir köşesinde yer almıştır. Kerpiç duvarlı mutfaklar, üst örtüde ahşap 

kirişlemeli düz toprak damlı basit bir kurguya sahiptir. İçerisinde büyük ocak ve 

koraş ocağı, tavanda baca açıklığı bulunurdu. Ayrıca mutfak araç gereçleri de vardır. 

Tandırevi ise mutfağın hemen yanında veya bahçenin bir köşesinde yer almaktadır. 

Tandırevi bir nevi ikinci mutfak görevi de üstlenmiştir. (Berk, 1951: 190) 

  Katalogdaki evlerin mutfaklarının yarısı dışarıda61 diğer yarısı içeride62 

planlanmıştır. Fahriye Büyükmatür Evi ve Nakipoğlu Taş Konak'ta hem içerde hem 

dışarıda mutfak görülmektedir. Konya'da şebeke suyunun 1901 yılında evlere 

dağıtılmasıyla mutfaklarda konutların içerisine girmeye başlamış olmalıdır. Ancak 

Celile Berk büyük konaklarda 19 yy. sonu, 20. yy. başlarında yapılan evlerde mutfak 

evlerin dışında tutulmuştur demektedir. (Berk, 1951: 190)  Katalogda bu şekilde 

büyük konaklarda mutfağın dışarıda tutulduğu gözlemlenmektedir. İncelenen evler 

içerisinde konut içi mutfaklarda özgün bir uygulama olarak adlandıracağımız örnek 

yoktur. Çünkü devam eden restorasyonlar mutfakların ilk halini ortadan kaldırmıştır.  

Mutfaklar günlük yaşamda çok sık kullanıldıkları için, elden geçen ilk mekanlar 

olmuştur. Atatürk Evi için mutfak ev tasarlanırken düşünülmüştür diyebiliriz. Noter 

Ragıp Anadol Evi, Arapoğlu Kosti Evinin dışarıda mutfağın konulacağı yeri 

olmadığı için, mutfakları içeride çözümlenmiş olmalıdır. Mutfakların evin içerisine 

sonradan ilave edilmesi değişimi belirtirken, evin ilk inşası sırasında planlanarak yer 

bulması gelişime işaret etmektedir. 

3.5.5. Hela: 

 Geleneksel Konya evlerinde helalar evin dışında, hayata açılan sokak 

kapısının yanında veya bahçeye yerleştirilmişlerdir. Helanın döşemeleri genellikle 

hayatın döşemesi gibi Sille taşı ile yapılmıştır. Helalar 1-1.5 m.X 1.5-2 m. 

genişliğinde ve 2-2.5 m. yüksekliğinde ebatlara sahiptir. Benzer ölçülerde ve 

                                                            
61 Konut dışında mutfaklı evler. Kat. Nu. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 
39, 40. 
62 Konut içinde mutfaklı evler. Kat. Nu. 1, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 
36, 37, 38. 
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uygulamalarda katalogda on dört adet evde helalar dışarıda bulunmaktadır.63 (Şekil 

11) 

 

Şekil 11: Hasip Dede Evi Hela (Y. ÖNGE, O.N. DÜLGERLER, F. KOÇAK) 

 Evlerin dokuz adetinde ise hem içeride hem de dışarıda helası mevcuttur.64 

(Şekil 12) 

                                                            
63 Kat. Nu. 11, 13, 14, 15, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40. 
64 Kat. Nu. 1, 2, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 37. 
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Şekil 12: Abdülkadir Dolmacı Evi Hela (R. DEMİR) 

Sadece konutun içerisinde helası bulunan ev sayısı ise on yedi adet görülmektedir.65 

(Şekil 13) 

 

Şekil 13: Feride Uğurlu Evi İçeride Hela (E.DEMİRKAN) 

                                                            
65 Kat. Nu. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 38. 
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 Elde edilen bu veriler Konya'da helaların içeri alınmaya başlandığını 

göstermektedir.66 Yalnız evin içerisinde helası bulunan örnekler içerisinde ilk 

yapıldığı sırada planlanmış tuvalet örnekleri, hayatı bulunmayan veya ana 

caddelerdeki evlerden, Atatürk Evi, Arapoğlu Kosti Evi, Mimarlar Odası, Noter 

Ragıp Anadol Evi, Sait Karaaslan Evi verilebilir. Muharemoğulları Evinde ise 

helanın yapıya dışarıdan eklendiği çok rahat izlenebilmektedir. (Şekil 14) Diğer 

evlerde ise dışarıdaki helalar zamanla ortadan kalkmış olmalıdır. Helaların evlere 

ilavesi değişim, evin yapımında planlamada tasarlanarak uygulanması gelişimi 

göstermektedir. 

 

Şekil 14: Muharremoğulları Evi Hela İlavesi (M.A.KOCADAĞISTAN) 

                                                            
66Celile Berk büyük konaklarda ve 19yy. sonları, 20yy. başlarında yapılan evlerde, helâ içeri 
alınmıştır. Bu helâlar için seçilen yerler, üst kata çıkan merdiven sahanlıklarında veya merdivenin 
çıkış noktasında muhdes bir kütle halindedir. Böylece helâ evden az çok uzaklaştırılmış olur. Bu 
helâlar geniş olup döşeme ve helâ taşları mermerdir. Helânın önünde yer alan lavabo ve muslukların 
bulunduğu bölüm, bazen merdiven sahanlığına konulmuştur. İfadeleri ile tuvaletlerin içeri 
alındığından bahsetmektedir.(Berk, 1951: 190) 
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3.5.6. Tandır, Çereş (Çaraş), Ahır: 

 Tandır: Geleneksel Konya Evlerinde tandır; ekmek, börek, et yemekleri 

yapmak için kullanılan, bir nevi fırındır. (Berk, 1951: 190) Yapım malzemesi kırmızı 

topraktır. Tandırın üstü dar, zemini geniş tutulur ve altında havalandırma deliği 

bulunur. Evlerde bahçede veya mutfağın yanında toprak kazılarak tandır gömülürdü. 

Alttaki havalandırma deliği birkaç künk boru eklenerek 1-2 m. uzaklıktan yukarı 

çıkarılırdı. Katalogdaki evler içerisinde dokuz örnekte tandır 

görülmektedir.67(Fotoğraf:328) 

 Çaraş: Geleneksel Konya Evlerinde mutfağın yanında veya bahçenin bir 

köşesinde, üzümden pekmez yapılan mekandır. Katalogda iki adet evde çaraş 

bulunmaktadır.68 

 Ahırlar: Geleneksel Konya Evlerinde genelde hayatın veya bahçenin bir 

kenarında yer alan, sade ve fonksiyonel yapılardır. Katalogda iki şekilde ahırlar ile 

karşılaşılmıştır. Müştemilatta ahırı bulunan evler on adet tespit edilmiştir.69 Konutun 

zemin veya bodrum katında ahır tasarımına üç adet evde rastlanmıştır.70 Hem 

müştemilat hem de bodrum veya zemin katta ahıra sahip evler üç adettir.71 

3.5.7. Su Yapıları (Kuyu, Çeşme): 

 Geleneksel Konya Evlerinde günlük su ihtiyacı bahçedeki kuyudan ve sokak 

çeşmelerinden sağlanmıştır. Günlük ev işlerinde, bahçe ve havuzun su ihtiyacı 

kuyudan bir tulumba vasıtasıyla elde edilmiştir. İçme suyu için sokak çeşmelerinden 

taşıma su getirilmiştir. (Berk, 1951: 195) Katalogda günümüzde kullanılmayan iki 

adet kuyu tespit edilmiştir. Konya'da şebeke suyunun 1901 yılında bağlanmaya 

başlanması gelişimin sonucu olup, zamanla kuyuların fonksiyonunu kaybetmesine 

neden olmuştur. Kuyuların tamamı kapatılmıştır. Katalogdaki evlerin tamamında 

şebeke suyu bağlıdır. Genellikle evin içerisindeki lavabo ve çeşmeler günümüz 

malzemesi ve teknolojisine uygun yapılmışlardır. Ancak üç örnekte mermer 
                                                            
67 Kat. Nu. 6, 11, 13, 16, 25, 26, 30, 34, 38. 
68 Kat. Nu. 6, 11. 
69 Kat. Nu. 6, 8, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 36, 39. 
70 Kat. Nu. 10, 13, 33.  
71 Kat. Nu. 1, 11, 40. 
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malzemeden, süslemeli özgün çeşmeler ile karşılaşılmıştır. Çeşmelerin ayna ve 

kurnaları özenli bir işçilik sergilemektedir.(Şekil 15) Rahim Koyuncu evinde ise 

duvar yüzeyine yuvarlak kemerli bir niş açılmış ve üzerine mermer kurna 

yerleştirilmiştir. Fakat çeşme deliği ve lüle bulunmaması, abdestlik olarak taşıma 

suyla kullanıldığını göstermektedir. (Şekil 15) 

 

Şekil 15: Özgün Çeşme Çizimleri (Kat.Nu. 31: Z. SAYLIK vd.; Kat. Nu. 1: R. 

DEMİR;  Kat. Nu. 39: S. A. BİÇER; Kat.Nu. 17: M.A. KOCADAĞISTAN) 
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  Noter Ragıp Anadol Evinin eski fotoğraflarında bir çeşme haznesi (lavabo) 

görülmektedir. (Fotoğraf 329) Bağımsız bir çeşme yapısı şeklinde tasarımların, 

Burhanzadeler evinin bahçe duvarına ve Fahriye Büyükmatür evinin ana giriş 

cephesindeki duvar yüzeyine yerleştirildiğini görmekteyiz.(Fotoğraf 330,331)  

3.6. Yapı Elemanları Ve İç Süsleme: 

3.6.1.Yüklük, Gusülhane, Çiçeklik, Aynalık, Ağzıaçık, Gömme Dolap: 

 Yüklük, gusülhane, çiçeklik, ağzıaçık, gömme dolaplar Konya'da geleneksel 

ev mimarisinin donatılarıdır. Aynalık ise İstanbul kaynaklı değişimin yansımasıdır. 

Evlerde, oda içi ahşap donatıların düzenlenmesinde ikili ve üçlü bir düzenleme takip 

edildiği görülmektedir. İkili düzenlemenin oda içi kuruluş şemasında yüklük ve 

çiçeklik yan yana yerleştirilmiştir. Üçlü tasarım ise yüklük+çiçeklik+ağzıaçık yada 

yüklük+çiçeklik+gömme dolap şeklinde tasarlanmıştır.(şekil16) Gusülhaneler ayrı 

birim olmayıp yüklüğün içerisinde yer alırlar. Yüklük içerisindeki ahşap kapak 

kaldırılarak hacim gusülhaneye dönüşür. Aynalık ise bağımsız bir yapı elemanı 

olarak genelde sofalarda tek veya simetrik biçimde karşılıklı görülmektedir. Ağzı 

açıkların kullanım alanı geniştir. Oda içlerinde kapı açılınca ilk karşılaşılan eleman 

olabileceği gibi, odanın cephesine bakacak şekilde de konumlanabilir, yada bağımsız 

bir donatı olarak duvar yüzeyinin içine yerleştirilmiştir. Gömme dolaplar ise üçlü oda 

içi tefrişinde veya duvarlarda bağımsız eleman olarak niş içerisinde yer almıştır. 

(Şekil 16) (Fotoğraf 332) 

 Katalogda yer alan otuz beş evde yüklük kullanılmıştır. Yüklükler odaların 

içerisinde duvar yüzeyinde açılan hacimlerin içerisinde yerleştirilmişlerdir. 

Genellikle yüklük derinliği 60-80 cm. arasında olmaktadır. Yüksekliği ise kapı ile 

eşdeğer bir ölçüde karşımıza çıkmaktadır. Yüklükler çift kanatlı iki adet kapağa 

sahiptir. Kapaklar iki tipte çakma ve tablalı imal edilmişlerdir. Yüklüğün kapakları 

ile zemin arasında 40-70 cm. arasında değişen bir fark bulunmaktadır. Yüklük, oda 

içerisinde yerde yatmak için kullanılan, yorgan, şilte, yastık vb....malzemenin yer 

aldığı büyük bir dolap hüviyeti taşımaktadır. 
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 Yüklüğün içerisinde bir köşe, gusülhane şeklinde düzenlenmiştir. Yaklaşık 

100cm.-120cm. genişliğinde bölmenin, yerden 60-70 cm.'lik kısmı sabit, üst 

kısmında ise açılan ahşap iki kanatlı kapak bulunmaktadır.(Karpuz, 2001: 122) 

 Katalogda otuz beş adet evde çiçeklik mevcuttur. Genellikle yapım 

malzemesi olarak ahşap kullanılmıştır. Ancak beş adet evin çiçeklik nişinde alçı 

malzemeye yer verilmiştir.72 Çiçekliklerin ebatları 240cm.x70cm.-290cm.x140cm. 

arasındaki ölçülerde değişmektedir. Çiçeklikler çoğunlukla, odalarda ağzıaçık, 

yüklük veya gömme dolap ile birlikte kullanılmış olup, bağımsız örnekleri çok 

nadirdir. Çiçeklikler üç bölümden meydana gelmiştir. Bunlar altlık, niş ve tepelik 

kısımlarıdır. Altlık kısmı iki şekilde karşımıza çıkar. Sıklıkla karşılaşılanda altlıkta 

iki kapaklı bir dolaba yer verilmesidir. Diğer örneklerde ise altlıkta üçlü çekmecelere 

yer verilmiştir. Niş kısmı içte dikey dikdörtgen bir çerçeve oluşturur ve içinde raflar 

bulunur. Nişle, altlığın kesiştiği kısımda, yarım daire kesitli, dışa taşkın bir bölüm 

vardır. Niş bölümleri genelde içeriden dışarı doğru profilli silmelerle 

hareketlendirilmiştir. Çoğunlukla nişin iki yanında sütünce görünümlü süslemelerin 

üzerine de silmeler işlenmiştir. Farklı olarak dört örnekte niş yuvarlak kemerli 

tasarlanmıştır.73 Ayrıca Nakipoğlu Taş Konakta çiçeklik yüzeyi düz bir satıh halinde 

bırakılmıştır.74 Tepelikler iki şekilde görülmektedir. Üçgen alınlıklı ve düz atkı 

şeklinde Neo-klasik  üsluba gönderme yapar şekilde tasarlanmışlardır. Tepelikler 

süslemeyi en çok barındıran bölümlerdir. Ajur ve oyma tekniğinde ahşap aksam 

şekillendirilirken, dönemin sanat anlayışına uygun Barok iri bitkisel süsleme sıklıkla 

uygulanmıştır. Süslemede küçük ince çiviler, ahşap parçaların motifleri bir araya 

getirip ana kompozisyonun oluşumunda kullanılmıştır. Genellikle motif olarak çok 

kollu yıldızlar yapılırken; eşkenar dörtgen ahşap parçalar çiviler yardımı ile ana 

ahşaba çakılmak suretiyle meydana gelmiştir. (Şekil 16) (Fotoğraf 332) 

 Değişimin bir ürünü olan aynalıklar çiçekliklerle aynı özelliklere sahiptir. En 

büyük fark, aynalık ismini almasına neden olan, niş kısmında raf olmayıp, niş 

içerisine ayna yerleştirilmesidir. Ayrıca aynalıklar bağımsız tasarlanmışlardır. 

                                                            
72 Kat. Nu. 2, 21, 31, 32, 37. 
73 Kat. Nu. 2, 21, 31, 32, 37. 
74 Kat. Nu. 26. 
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Genellikle sofada yer alırlar. Ancak bazı örneklerde odalarda çiçekliklerin rafları 

kaldırılarak, ayna yerleştirildiği görülmektedir.75 (Şekil 16) 

 Ağzıaçıklar dikey dikdörtgen bir cephe görünümüyle izlenmektedirler. 

Bağımsız tasarlanan örnekler 100cm.-130cm.x60cm.-75cm. aralığında ölçülere 

sahiptir. Oda içerisinde yüklük ile birlikte kullanılanları genelde oda kapısı 

yüksekliğinde 220-240 cm., ve 60-80cm. genişliğinde yapılmışlardır. Bağımsız 

tasarlanan, ağzıaçıklarda ahşap malzemeye işlenmiş, cephesi açık, üç adet niş yer 

alır. Niş kenarları kaş kemerli ve yarım yuvarlak kemerli formlar ile süslenmiştir. 

Oda içerisinde yüklüğe bağımlı yada kapı nişi içerisindeki ağzıaçıkların tek farkı 

altta iki kapaklı bir dolaba veya çekmecelere yer verilmesidir. (Şekil 17) 

 Gömme dolaplarda yüklüğe bağlı olarak tasarlananlar iki kapaklı 

düzenlenmiş olup, ölçüleri odanın kısa duvarının genişliğine göre ayarlanmıştır. 

Bağımsız gömme dolaplar çok çeşitli örneklere sahiptir. Ancak en çok görülen iki 

kanatlı ve iki katlı tasarlanandır. Bu uygulama altta uzun dikey dikdörtgen iki kapaklı 

dolap, bunun üzerinde kareye yakın veya kare küçük camlı iki kapaklı veya boş 

hacimli bölüm yer alır. Üst kısmı ağzıaçıklı veya alt kısmı boş tasarlanmış örneklerde 

mevcuttur. (Şekil 17) 

                                                            
75  Y. Önge aynalık için;" şehir evlerinde XIX. yüzyılda sofanın yan duvarında aynalık tabir edilen, 
altta bir dolap ile üstünde etrafı ahşap çerçeveler ile süslenmiş, içerlek bir niş veya camekan 
yapılmaya başlanır" ifadeleri ile bahsetmektedir. Ayrıca "Türk ev geleneğinde esas kat üst kat olduğu 
için aynalık genellikle üst kat  sofasında yer almıştır". (Önge, 1991: 139) 
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Şekil 17: Bağımsız Gömme Dolap Ve Ağzıaçıklar (Kat.Nu. 8-9: E. DEMİRKAN; 

Kat. Nu. 22-18: R. DEMİR;  Kat. Nu. 6: O.N. DÜLGERLER; Kat.Nu. 26: Y. IŞIK; 

Kat. Nu. 15: T. BAŞ; Kat.Nu. 24: S.A. BİÇER) 

3.6.2.Döşeme ve Tavanlar: 

 Katalogda yer alan örneklerde bodrum kat zemini genellikle geleneksel 

anlamda ya sıkıştırılmış toprak76 şeklinde bırakılmış ya da Sille taşı77 ile 

                                                            
76 Kat. Nu. 6, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40. 
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kaplanmıştır. Bazı evler sonradan mozaik, şaplı beton gibi yeni malzeme 

kullanılmıştır.78 İki evde ise bodrum kat zemini ahşap kaplamalıdır.79 Bodrum katları 

bulunmayan zemin katlar ise genellikle döşeme tahtası ile kapatılmıştır.80 Değişimin 

göstergesi olarak, beş evin zemin kat girişlerinde ve zemin kat sofalarında  famerit 

(İtalyan karo),81 uygulandığı görülmektedir. 

 Katalogda incelenen Konya evlerinde zeminin oturduğu ana toprak hariç, tüm 

döşeme ve tavanlar ahşap kirişleme82 sistemi ile inşa edilmiştir. (Fotoğraf 333)Ev 

inşa edilirken veya daha sonra, genelde üst katlarda ahşap kirişlemeler, alttan çıtalı 

(pasalı) veya düz ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kirişleme sistemi, düz veya çıtalı 

tavanlar geleneksel yapım tekniği içerisinde yer almaktadır. Düz ahşap kaplamanın 

en iyi örneğini Nakipoğlu Evinde görmekteyiz. (Fotoğraf 334). Çıtalı ahşap 

kaplamaların ise daha çok tercih edildiği izlenmektedir. (şekil18) (Fotoğraf 335)  

                                                                                                                                                                         
77 Kat. Nu. 1, 9, 10, 13, 23, 31, 36, 32. 
78 Kat. Nu. 2, 8, 16, 30. 
79 Kat. Nu. 7, 27. 
80 Kat. Nu. 3, 11, 14, 21, 24, 25, 34, 39. 
81 Kat. Nu. 5, 9, 26, 27, 29. 
82 Konya evlerinde kiriş olarak; ardıç veya kavak türü daire kesitli ağaçlar kullanılmıştır. Bunlar, 
döşemelerde ve üst örtü kirişlerinde kullanılmıştır. Kirişler tavanlarda ya olduğu gibi bırakılmış yada 
tavan tahtaları çakılmıştır. Döşemeler ise tahtalar ile kapatılmıştır.(Karpuz, 2001a: 122) 
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Şekil 18: Tavan Kapatma Çeşitleri  Kat.Nu. 1: R.DEMİR.; Kat. Nu. 25: C. BERK. 



 

306 

 

 Konutlarda bodrum katı ve izbesi bulunanların birçoğunda tavan; ahşap 

kirişlemeli bırakılmıştır.83(Fotoğraf 336) İstisna olarak Feride Uğurlu Evi bodrum 

katı ve Noter Ragıp Anadol Evi bodrum katı tavanı çıtalı ahşap kaplamalıdır. Ancak 

zemin katları ahşap kirişlemeli84, her üç katı ahşap kirişlemeli85 veya karışık odalarda 

ve sofalarda ahşap kirişlemeli ve ahşap kaplamalı örnekler mevcuttur.86 

 Evlerin zemin, birinci ve ikinci kat tavanları genellikle çıtalı (pasalı) ahşap 

kaplamalıdır.87 Çıtalı ahşap kaplamalar, büyük bir kısmında, dikey dikdörtgen planlı 

odaların veya sofaların uzun aksına paralel konumlanarak sıralanmıştır. Ancak çıtalı 

(pasalı) tavanların, değişik kare, eşkenar dörtgen ve benzeri örnekleri vardır. 
88(Şekil19- 20) 

                                                            
83 Kat. Nu. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
38, 40. 
84 Kat. Nu. 13, 21, 24 
85 Kat. Nu. 18, 28. 
86 Kat. Nu. 10, 30, 34, 40. 
87 Kat. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 
36, 37, 38. 
88  Karpuz, Konya evlerinde ahşap düz veya çıtalı tavanları tavanlı örtü terimiyle adlandırmıştır. 
Tavanlı örtü, ahşap kirişlerin üzerinin, ahşap tavan tahtasıyla kaplanmasıdır. Kaplamalı tavanların çok 
zengin süslemeli örnekleri mevcuttur. (Karpuz, 2001a: 122). 
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Şekil 19: Çıtalı (Pasalı) Tavan Örnekleri (Kat.Nu. 12: R. ERTEM; Kat. Nu. 29: S.A. 

BİÇER;  Kat. Nu. 36: A. ÖZYURT; Kat.Nu. 26: Y. IŞIK) 
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Şekil 20: Tavan Kesit Çeşitleri  (Kat.Nu. 21: M.A. KOCADAĞISTAN; Kat. Nu. 9: 

E. DEMİRKAN;  Kat. Nu. 8: E. DEMİRKAN; Kat.Nu. 13: S.A. BİÇER) 

 Çıtalı tavan kullanımıyla birlikte, tavan göbeği uygulamaları da 

yaygınlaşmıştır. Konya'da marul, fırfır, çarkıfelek ismiyle anılan, genellikle dairesel 

formda süslemeli, boyamalı ahşap tavan göbekleri görülmeye başlanmıştır. Sofalarda 

yer alan tavan göbekleri daha büyük ve gösterişli yapılmıştır.89 Odalarda yer alan 

örnekler daha küçük tasarlanmıştır. Çıtalı tavanlar ve tavan göbekleri ekseriyetle 

ahşap malzemeden imal edilmişlerdir. Ancak iki örnekte alçı tavan ve alçı tavan 

göbeği yapılmıştır. Fahriye Büyükmatür Evinde alçı tavanın kenarlarında bitkisel 

                                                            
89   " Sofa tavanı XIX. yüzyıl evlerinde genellikle basit çıtalı kaplama şeklinde yapılmış ve ortasına, 
ahşap malzemeden şemse motifli, fırfırlı bir göbek yerleştirilmiştir." (Önge, 1991:139) 
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motifli kalem işi süslemede izlenmektedir.90 (Şekil21, Şekil 22) Tavan göbeği 

süslemeleri dönemin modasına göre değişiklik sergilemektedir. 

 

Şekil 21: Oda Tavan Göbekleri 

                                                            
90  Konya evlerinde kalemişi boyalı tezyinat Osman Kunduracı tarafından Devecioğulları evinde tespit 
edilmiştir.(Kunduracı, 1998; 11) Ayrıca Meram'da Yıldız Köşkü hariciyesinde de kalemişi süsleme ile 
karşılaşılmaktadır. 
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3.6.3.Oda Kapıları: 

 Oda kapıları tek kanatlı ve ahşap malzemeden yapılmışlardır. Oda kapılarında 

iki tip ile karşılaşılır. Tablalı91 ve çakma tekniklerinde üretildikleri görülmektedir. 

Bir evde ayrı ayrı kanat tipleri görülebileceği gibi her ikisinin birlikte kullanıldığı 

örnekler de mevcuttur. Ancak iki kapı tipi birlikte kullanılacaksa genellikle bodrum 

katlar da çakma, üst  katlarda ise tablalı kanatlara yer verilmiştir. Çakma kanatların 

kuruluşu basittir. Ahşap dikme kalasların (kalın tahtaların) dikey doğrultuda dört 

veya beş adeti yan yana getirildikten sonra; üç adet yatay kalın tahtaların döğme 

demirden yuvarlak başlı çiviler ile çakılmasıyla meydana gelmektedir. Çakma 

kanatlarda döğme demir malzemeden yapılan, kulp ve kilit düzeneği kullanılır. 

Tablalı kanatlar ise yüzeylerindeki silmeli ve dikdörtgenlere ayrılmış parçalara göre 

isimlendirilmiştir. Kapılar  2-6 arasında değişen tablaları çeşitli biçimlerde 

uygulamaları ile değişik örnekler sunmaktadır. (şekil 23) Bu kanatların kilit düzeneği 

kulpludur. Çakma kanatlar gelenekseli, tablalı kanatlar değişimi yansıtmaktadır. 

                                                            
91   Tabla, kapının serenleri ile başlıkları ve kayıtları arasında kalan boşluklara geçirilen, masif ağaç, 
kontrplak veya suni tahta levhadır. (Hasol, 1998: 432). 
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3.6.4. Sedir:  

 Odalarda ve sofalarda döşemenin yükseltilmesiyle oluşturulan, oturma 

yerleridir. Geleneksel evlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Sedirler92 odalarda genellikle 

girişin karşısında pencerenin önünde yer alırlar. Sofalarda ise çıkmanın bulunduğu 

mekan sedir sekisi ile yükseltilmiştir. (Fotoğraf 337) Sedirlerin üstünde, yastık, 

yanlık, sırtlıklar: oturmak için gerekli malzeme bulundurulmuştur. Genellikle yemek 

sedirlerde yenilmiştir. Sini ile getirilen yiyecekler, bağdaş kurarak veya diz çökerek 

oturan insanlara, sedir üzerinde ikram edilmiştir. Mobilyanın konutlara girmesiyle 

değişim yaşanmış ve sedirler kaldırılmıştır. Değişimin yaşandığı evlere örnek olarak 

Atatürk Evi, Arapoğlu Kosti Evi, Mimarlar Odası verilebilir. 

3.6.5. Ocak: 

 İncelediğimiz evlerde ilginç bir özellik olarak ocağın konutun içerisinde 

bulunmadığı görülmektedir. Isınmak için sobanın konutlardaki kullanımı ocakların 

kaldırılmasının veya kullanılmamasının sebebidir diyebiliriz. Ancak daha eski 

örneklerde ocak kullanılmış olabilir. Nitekim, Akşehir, Aksaray ve Karaman 

evlerinde ocaklı evler bulunmaktadır. Geleneksel Konya evlerinde mutfaklar dışarıda 

olduğu için; ocakta buna bağlı dışarıdaydı. 

3.7. Cepheler: 

 Geleneksel Konya Evlerinin bazılarında, sokak cephesi sağır tutulmuştur. 

Ana giriş cephesi hayata veya bahçeye yönelmiştir. Cepheler genelde sade 

tasarlanmışlardır. Cephelerde pencereler fazla bir etki uyandırmazlar. Katalogda bu 

şekilde geleneksel cephe unsurlarını en iyi yansıtan evler; Hasip Dede Evi, Zehra 

Ertosun Evi, Muzaffer Ekmekçi ve Nakipoğlu Evindir. Her dört örnekte de evler 

sokak cephesinden algılanmaz. Bahçe duvarı içerinin görülmesini engellemektedir. 

Eğer evin, sokağa bakan duvarı varsa sağır bırakılmıştır. Katalogda TİP 1 ve TİP 2 

içerisinde yer alan diğer Konya evlerinde ise konutların bir cephesi sokağa 

yönelmiştir. Sokağa bakan cepheye de çıkma yerleştirilmiştir. Tabi ki bunda 

                                                            
92 Sedirler döşemeye bağlı ahşap malzemeden olup, oturma işleminin gerçekleşebileceği ölçülere 
uygun yüksekliklerde yapılmışlardır.Sedirler genellikle pencere önlerinde ve çıkmalarda 
kullanılmıştır. (Küçükerman, 1973: 104). 
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bahçenin ortadan kalkması, hayat, avlu ve arsaların küçülmesi etkili olmuştur. TİP 1 

içerisinde yer alan konutlarda, sofanın iki yanındaki oda pencereleri dikey aksta 

simetriktir. Ancak yatayda aynı oluşuma dikkat edilmez. Sofanın iki yanındaki 

odalardan biri tek diğeri iki pencereli tasarlanmıştır. Ayrıca TİP 2 evleri TİP 1'e göre 

daha büyük tasarlanmış olup, iç sofalı konutlarda oda pencereleri daha düzenli 

ikişerli gruplamalar ile yatay ve dikey simetri ekseninde yer alırlar. 

 Katalogda cepheler incelendiği zaman, Konya'nın gelişen ve değişen evleri 

TİP 3 içerisinde yer almaktadır. Farklı olarak TİP 2'de bulunan Ömer Ziya Sarıgüzel 

evi de bu gruba dahil edilebilir. Cephelerde ana giriş genellikle sokağa yönelmiştir. 

Sokak cepheleri, ana girişler, en özenli ve gösterişli kısımlardır. Oda pencereleri 

yatay ve dikey eksende simetrik düzenlenmiştir. Hepsinde sokak cephesine bakan bir 

çıkma bulunur. Cephelerde daha önce geleneksel Konya Evlerinde görülmeyen 

uygulamalar yapılmıştır. Değişimin ana unsuları; üçgen alınlıklar, kaplama taşlar ile 

yapılan süslemeler (düz, bosajlı, rustik), köşe taşları, yatay kat ayrımları, taklit söve, 

lento, köşe taşı uygulamaları, derz kalemi ile sıva üzerine taklit kesme taş 

görünümleri, püskürtme sıva kullanımları vb.... şeklinde görülmektedir. (Şekil: 33) 

Üçgen Alınlık: Değişimin cephelerdeki temsilcisi üçgen alınlıklar, iki farklı mimari 

öğe üzerinde kullanılmıştır. Bunlar ana çatının yapım tekniği beşik ise, buna bağlı 

olarak üçgen alınlık kendiliğinden oluşmuştur. Diğeri ise çıkmaların üzerindeki 

bağımsız beşik çatıların oluşturduğu üçgen alınlıklardır. Katalogda çatı şekline bağlı 

üçgen alınlıklar üç örnekte bulunmaktadır.93 Çıkmaya bağımlı üçgen alınlık on iki 

adet evde görülmektedir.94 Hem çatıda hem de çıkmada üçgen alınlığı olan üç adet 

ev vardır.95 Üçgen alınlıklarda daire, kare veya dikdörtgen formlu kuş pencereleri 

bulunmaktadır.(Şekil: 24) 

 

 

 

                                                            
93 Kat. Nu. 5, 9, 28. 
94 Kat. Nu. 10, 18, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38. 
95 Kat. Nu. 17, 19, 40. 
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Şekil 24: Üçgen Alınlıklar  (Kat.Nu. 9:  E. DEMİRKAN; Kat. Nu. 17: M.A. 

KOCADAĞISTAN; Kat. Nu. 10: R. DEMİR; Kat.Nu. 29: S.A. BİÇER) 
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Köşe Taşları: Cephelerde değişimin diğer bir uygulamasıdır. Genellikle köşelerde 

yer alan, kare ve dikdörtgen taş kaplama malzemesinin, sırayla kare ve dikdörtgen 

gelecek şekilde, üst üste dikey aksta dizilmesiyle elde edilen şaşırtmalı görsel etki 

yaratma uygulamalarıdır.96 Ayrıca cephelerde kare veya dikdörtgen aynı ölçülere 

sahip kaplama malzemesinin dikey eksende düz sıralandığı da görülmüştür.97 

Malzeme olarak genellikle Sille taşı tercih edilmiştir. Eğer kaplama taşlarının yüzeyi 

eskitilme yöntemiyle pürüzlü görünüme kavuşturulmuşsa bunlar bosajlı terimi ile 

adlandırılmıştır. (Fotoğraf 338) 

Yatay Kat Ayrımları: Değişimle ortaya çıkan, evlerin cephelerinde bodrum veya 

zemin katların tavan seviyesinde cephe boyunca yatay aksta atılan profilli 

silmelerdir. Genellikle Sille taşından98 yapılmışlardır. Ancak Arapoğlu Kosti Evinde 

Gödene taşı kullanılmıştır. (Fotoğraf 338)  Ayrıca ahşap malzemeden yatay kat 

ayrımı örnekleri de mevcuttur.99 (Fotoğraf 339)  Ahşap yatay kat ayrımları hem 

kerpiç hem de taş ve tuğla malzemede kullanılmıştır. Yatayda ahşap hatıl 

kullanımının; bağlayıcı ve kenetleyici bir etkiye sahip olduğu için, evleri 

sağlamlaştıran bir özellikleri vardır. Kerpiç duvarlardaki ahşap hatıllar genellikle 

sıvandıkları için ahşap aksamı dışarıdan görülmez. Ancak taş malzeme üzerinde 

ahşap hatıllar aynı zamanda görsel bir etki yarattığı için, duvar yüzeyinde 

sıvanmadan bırakılabilmektedir. Geleneksel Konya evleri su basman kotuna kadar 

sille taşından moloz taşlar ile inşa edildikleri için ahşap hatıllar kimi örneklerde 

izlenmektedir. Ancak daha çok değişime uğrayarak zemin ve birinci katları taş 

duvarlı yapılan evlerde, yatay kat ayrımlı ahşapların kullanımı; aynı zamanda 

süsleme maksadı da taşımaktadır. 

Plaster Sütun: Değişimin bu mimari elemanı cephelerde iki evde görülmektedir. 

Arapoğlu Kosti evinde plasterli sütunlar köşelere yerleştirilmişlerdir. (Fotoğraf 340)   

Zemin kattaki plasterli sütunlar yuvarlak formdadır. Birinci katta yer alan plasterli 

sütunlar dikdörtgen kesitli ve yivlidir. Diğeri ise Noter Ragıp Anadol evidir. Birinci 

katta yer alan plasterli sütunlar dikdörtgen kesitli ve yivlidir. (Fotoğraf 341)   

                                                            
96 Kat. Nu. 2, 5, 20, 26, 27, 35, 38. 
97 Kat. Nu. 2, 5, 20. 
98 Kat. Nu. 2, 4, 5, 20, 26, 27, 35. 
99 Kat. Nu. 9, 17, 23, 36. 
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Püskürtme Sıva: Bu teknik, katalogda on bir100 evde uygulama alanı bulmuş ve  

genelde tüm cephelerde yapılmıştır. Ana giriş cephelerinde, etrafı boş bırakılarak 

çerçevelenmiş alanlar ve pencereler, püskürtme sıva ile kabartılmış kartuşlar ve 

panolar şeklinde dizayn edilmiştir. Yan cephelerde pencere var ise yine 

çerçevelenmiş, pencere olmayan büyük boşluklar, dikdörtgen veya kare şekilli büyük 

panolar halinde düzenlenmiştir. Sıva rengi olarak gri, beyaz, sarı ve mavi tonları 

tercih edilmiştir. Avrupa mimari etkilerinin cephelerde, dönemin süsleme anlayışı 

olarak, değişimi gösteren uygulamalarıdır. 

Taklit Kesme Taş Görünümü: Katalogda üç adet evin,101 cephelerinde bodrum 

katlarda görülmektedir. Sıvanın üzerinde, derz kalemi  ile yatay ve dikey çizgiler 

atılarak, yığma tekniğinde kesme taş görünümü verilmeye çalışılmıştır. (Fotoğraf 

342)  Bu şekilde değişim kagir yapı taklidi yoluyla karşımıza çıkmıştır. 

Taklit Söve, Lento, Sütun Görünümü: Evlerin cephelerinde özellikle pencerelerde, 

taş söve ve lento görüntüsü verebilmek için, bağdadi tekniği ile cepheden dışarı 

taşkın uygulamalar yapılmıştır. Bazı örneklerde taklit lento üzerinde kilit taşı 

görünümleri de işlenmiştir. Pencerelerde taklit söve ve lento uygulamaları bağdadi 

tekniği ile yapıldıktan sonra, cephede vurguyu arttırmak için beyaz renkte 

boyanmışlardır. Muharremoğulları evinde ayrıca yapının köşelerinde dikdörtgen 

kesitli plaster sütun görünümleri yine bağdadi tekniğinde düzenlenmiştir. Katalogda 

yedi102 evde görülmektedir. (Fotoğraf 343)   Bağdadi tekniğinde değişimin tezahürü, 

kagir bir ev görüntüsü verilmeye çalışılmasıyla şekillenmiştir. 

3.7.1. Girişler: 

 Geleneksel Konya evlerinde ana plan kurgusu mahremiyet gözetilerek 

oluşturulmuştur. Sokaktan bir bahçe kapısı yardımı ile avluya girilmektedir. Burada 

ev eğer hayatlı plan tipinde ise, odalara hayat vasıtasıyla girilir. Eğer ev sofalıysa ana 

giriş kapısı hayata açılmaktadır. Girişin üzerinde genelde çıkma bulunur. Buna göre 

giriş çözümlemeleri geleneksel Konya Evlerinde şu başlıkta özetlenebilir.  

                                                            
100 Kat. Nu. 6, 7, 8, 9, 10, 21, 23, 31, 32, 35, 36. 
101 Kat. Nu. 12, 16, 23. 
102 Kat. Nu. 2, 6, 7, 9, 21, 31, 35. 
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1.Sokak Cephesinden; Hayata, Hayattan Sofa Ve Odalara Ulaşan Girişler: 

 Katalogda bu başlık altında on dört ev bulunur.103 İçlerinde sadece Ziynet 

Candan Evi hayatlı plan tipinde olup, diğerleri sofalı yapılmışlardır. Çoğunlukla 

sokak cephesi sağır tutulmuştur. Evin avlusuna veya hayatına genellikle  iki kanatlı  

büyükçe bir kapı ile girilmektedir. Ana giriş hayata yönelmiştir. Girişin üzerindeki 

çıkma ahşap direkler veya payandalar ile taşınır.  

 Gelişen ve değişen Konya evlerinde girişlerde en büyük değişim sokağa 

doğrudan açılan ana giriş kapılarına yer verilmesidir. Bunlar beş ayrı başlık altında 

incelenmiştir. 

1. Doğrudan Sokağa Açılan Girişler: Katalogda bu tip evlerden iki adet vardır.104 

Evler iki sokağın kesişiminde köşe parsellerde yer alırlar. Her iki evinde iki ayrı 

cephedeki girişi, iki farklı sokağa açılmaktadır. Evlerin hayatı yoktur. 

2. Doğrudan Sokağa Ve Evin İçerisinden Hayata Açılan Girişler: Katalogda 

incelediğimiz konutlar içerisinde altı adet ev bu gruba dahil edilmiştir105. Evlerin ana 

girişleri doğrudan sokağa açılmaktadır. Evlerin arka bölümünde, sadece içeriden 

ulaşılabilen, küçük hayatları bulunmaktadır. 

3. Sokak Üzerindeki İki Adet Kapı İle Doğrudan Sokağa Ve Hayata Açılan 

Girişler: Katalogda bu şekilde on üç adet ev bulunur.106 Evlerin sokak cephelerinde 

iki adet girişleri vardır. Ana girişle yine doğrudan evin içerisine dahil olunur. Ana 

girişin yanındaki kapı ile hayata ve evin arka cephesine ulaşılır. Hayatın bulunduğu 

cephede eve ikinci bir giriş kapısı açılmıştır. Akça Konak ve Burhanzadeler Evinde 

olduğu gibi, hayattan iki farklı giriş verildiği de olmuştur. 

4. Doğrudan Sokağa, Hayata Ve Evin İçerisinden Hayata Açılan Girişler: 

Katalogdaki iki adet ev bu şekilde yapılmıştır.107 Evlerin doğrudan sokağa açılan ana 

girişleri, hayattan doğrudan sokağa açılan  girişlerinin yanı sıra, bir de evin 

içerisinden hayata açılan girişleri vardır. 
                                                            
103 Kat. Nu. 11, 13, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 37, 39, 40. 
104 Kat. Nu. 4, 27. 
105 Kat. Nu. 3, 8, 29, 30, 35, 38. 
106 Kat. Nu. 1, 2, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 36. 
107 Kat. Nu. 12, 23. 
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5. Bahçeye Açılan Girişler: Bu tip ev iki adettir.108 Atatürk Evinde yapının kendi 

içerisinde dört cephesini de saran modern anlamda bir bahçesi vardır. Ana giriş 

önünden geçen caddeye açılmakta olup, bahçenin daraldığı konuma yerleştirilmiştir. 

Diğer giriş ise arka cephede bahçeye yönelmiştir. Muharremoğulları Evi günümüzde 

bahçe duvarı vb. mimari elemanı olmadığı için ön ve yan cepheleri açık kalmış olup, 

ana giriş önündeki havuza diğer girişler etrafındaki boş arsaya açılmaktadır. 

 Cephelerde değişimin ana unsuru haline gelen, doğrudan sokağa açılan 

girişlerde kendi içerisinde ikiye ayırmak mümkündür. Ayrım girişlerin kot seviyesi 

farkına göre düzenlenmiştir. Düz kaldırımlı ve merdivenli girişler tasarlanmıştır. 

Bunlar Sokağa kaldırımla açılan girişler ve kapının merdivene açıldığı girişler 

başlıkları altında incelenmiştir. 

Sokağa Kaldırımla Açılan Girişler: Katalogda on üç adet109 ev bu grupta yer alır. 

Sokak ile ana giriş kapısı arasında genellikle bir kaldırım bulunmaktadır. Girişler 

içeri doğru 50-100 cm. arasında niş yaparlar. Genellikle ana girişin üzerinde çıkma 

tasarlanmıştır. 

Kapının Merdivene Açıldığı Girişler: Katalogda merdiven ile ulaşılan girişe sahip 

on bir adet ev bulunmaktadır.110 Sokağa merdiven ile ulaşan girişler kendi içerisinde 

ikiye bölünebilir. İlki doğrudan sokakla bağlantılı 2-5 arasında basamağa sahip, 

girişleri 75-100 cm. içeri çekilmiş evlerdir. Diğerleri ise derince bir niş (eyvan) 

içerisinde bulunan, kapı önü açıklığı şeklinde tasarlanan, tek kollu veya dönel taş 

merdiven ile çıkılan girişlerdir. Bu girişler yapıdan içeri doğru çok çekildikleri için, 

giriş bölümünün içinde sağlı ve sollu oda cephelerine birer adet pencere 

yerleştirilmiştir. Merdivenle ulaşılan evlerin kapı önleri bir nevi taşlık gibi 

düzenlenmiş olup, zemini taş kaplı hacimlerdir. Girişlerin üzerinde çıkma 

tasarlanmıştır. Girişler içerisinde en ilginç örneği Arapoğlu Kosti Evi yansıtır. 

Sütunlar ve kaş kemerler yardımıyla üçe bölünen girişin ortasından taş basamaklı 

                                                            
108 Kat. Nu. 5, 21. 
109 Kat. Nu. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 23, 29, 31. 
110 Kat. Nu. 4, 5, 8, 20, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 38. 
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merdiven girişe ulaşmaktadır. Ayrıca hayattan girilen evler içerisinde, hayat 

cephesinde merdiven ile ulaşılan girişi bulunan üç adet evde tespit edilmiştir.111 

Üç Bölümlü Giriş Düzenlemeleri: Ana giriş kapılarında uygulanan 

düzenlemelerdir. Kapının hemen iki yanındaki pencereler ile birlikte yapmış olduğu 

görsellik üçlü giriş düzenlemesi olarak adlandırılmıştır. Katalogda on dokuz örnekte 

birbirine benzer üçlü girişler görülmektedir. Ancak geleneksel Konya Evlerinde üçlü 

girişler oldukça sade düzenlenmiştir. Kapının iki yanındaki pencereler, kapıdan biraz 

daha uzak dururlar. Demir parmaklıklar yatay ve dikey demir çubuklardan ibarettir. 

Gelişen ve değişen Konya evlerinde ana tasarım aynıdır. Fakat pencereler kapılara 

bitiştirilmiştir. Kapıların özenli işçiliği, kapı üstü pencereleri ve iki yandaki 

pencerelerde itinalı demir parmaklık süslemeleri farklı görünümleri yansıtırlar. 

Ayrıca Burhanzadeler Evinde kapının iki yanındaki nişlere açılan küçük pencereler 

ve Köprübaşı Karakolu ve Mimarlar Odası üçlü girişlerindeki kapının iki yanındaki 

uzun ince yuvarlak kemerli pencereler değişimin farklı örnekleridir. 

 Böylece cephelerde girişlerdeki değişimler; doğrudan sokağa açılan ana giriş 

çeşitlemelerinde, kapı önü açıklığındaki içerlek düzenlemede, üç bölümlü giriş 

tasarımlarında izlenmektedir. 

3.7.2. Üst Örtü: 

 Geleneksel Konya Evlerinde üst örtü toprak dam şeklinde yapılmıştır. Toprak 

damların yapım aşamasında ahşap kirişlemelerin üstüne ahşap kaplama veya hasır 

örtülmekteydi.112 Hasır malzeme üzerine kamışlar ve en tepeye de toprak dökülerek 

dam oluşturulmaktaydı. Damın yapımı esnasında yağmur sularını çörtenlere ulaşması 

için meyiller verilmiştir. Ayrıca bu evlerde baca sisteminde küplerin kullanıldığı 

görülmektedir. Küp bacalar Geleneksel Konya evlerinde ve civar köylerdeki evlerde 

çok sık kullanılmıştır. (Fotoğraf 321)     

 Konya'ya yeni yapım malzemelerinin ulaşmasından sonra, özellikle kiremidin 

gelmesiyle birlikte çatıların yapılmaya başlanması mimaride gelişimin göstergesi 

                                                            
111 Kat. Nu. 13, 23. 
112  Geleneksel Konya evinin üst örtüsü toprakla örtülmüş ve kara dam  şeklinde belirtilmiştir. 
(Turgut, 2003: s.15) 
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olmuştur. Eski fotoğraflar incelendiği zaman ilk önce çıkmaların üzerinin beşik çatı 

sistemi ile kapatıldığı görülmektedir. (Fotoğraf 344) Evler toprak damlı olup, 

çıkmalar beşik çatılı ve alaturka kiremit kaplıdır. Yılmaz Önge benzer bir gelişimden 

bahseder. (Önge, 1991:139-140) Kimi yazarlar ise 1881 yılında inşa edilen kargir, 

kırma çatılı ve kiremit kaplamalı üst örtüsü ile Vali Konağını, Konya'da çatıların ve 

kiremidin kullanılmaya başlanmasının miladı olarak göstermektedirler.113 

 Konya'da çatılar çıkmalardan sonra, mevcut düz toprak damlı evlerin üzerine 

inşa edilmeye başlanmıştır. İleriki aşamada ise konut ilk yapılırken çatısıyla birlikte 

tasarlanmıştır. Konya'da ev mimarisinde gelişim ilk önce çatılardan başlamıştır. 

 Katalogda, Nakipoğlu Evi toprak damlı, diğer tüm evlerin üst örtüsü çatı ile 

kapatılmıştır. Genellikle iki tip çatı sistemi vardır. Beşik114 ve kırma çatılar115  üst 

örtüleri oluşturmaktadır. Çatı kaplama malzemesi olarak Alaturka ve Marsilya tipi 

kiremitler görülmektedir. Çatının yağmur ve kar suyunu tahliye için metal yağmur 

olukları kullanımı gelişimin diğer unsurlarındandır.  Geleneksel küp bacaların yerini, 

gelişimle birlikte tuğla malzeme ile örülen yığma bacalar almıştır. 

 Çatılarda ilginç bir özellikte eski fotoğraflarda görülen soğan kubbe 

uygulamalarıdır. Arapoğlu Kosti Evinde bu şekilde soğan kubbe görülmektedir. 

(Fotoğraf 345)  Konya'da yakın zamanda restorasyonu tamamlanan Olgunlaşma 

Enstitüsünün kaybolan soğan kubbelerinin yerine, yenileri yapılmıştır. Soğan 

kubbelerin dekoratif amaçlı kullanımları ise değişimin birer göstergeleridir. 

3.7.3. Saçaklar: 

 Geleneksel Konya Evlerinde saçaklar kamış veya kındıraların üst üste 

konulması ile yapılmaktadır. Kirpi saçak şeklinde uygulamalar da görülmektedir. 

(Fotoğraf 321)  Saçağın görevi alt kısımdaki duvarı yağmur ve kar sularından 

                                                            
113 Arif Nüshet Turgut kaynak göstermeden 1878 tarihinden sonra evlerde çatı ve kiremit 
kullanılmaya başlandığını söylemektedir. (Turgut, 2003: s.16)  
114  Beşik çatı:Kuruluşu iki eğimden oluşan çatılardır. İki çatı yüzeyinin ara kesiti olan mahyanın 
saptanmasından ibarettir. Çatı yüzeyi dikdörtgen olup, üçgen bir kalkan duvarı oluşturur.(Binan, 2010: 
2-5) 
115  Kırma çatı:  Planı bir veya birkaç dikdörtgenden meydana gelen yapılar üzerine inşa edilen 
çatılardır. Dört tarasında ikisi üçgen ikisi eşkenar dörtgen yüzeyler görülmektedir. Saçak yapıyı dört 
yönde de aynı seviyede dolaşır.(Binan, 2010: 3-6) 



 

322 

 

korumaktır. Akan suların saçakların uçlarından sızıp duvara çarpmasını önlemek için 

ahşap çörtenler kullanılmıştır.116 Beş metre uzunluğundaki çörtenlerin bir metresi 

damda kalan kısmı ise dışarıya uzatılmıştır. Çörtenler genellikle evin bahçe veya 

hayat kısmına yönelmiştir. Ancak sokağa bakan örneklerde vardır. (Fotoğraf 346)  

Katalogda geleneksel saçak ve çörtenlere örnek olarak Nakipoğlu Evi verilebilir. 

 Nakipoğlu Evi dışında, tüm konutların saçakları gelişimin bir sonucu olarak 

iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kırma ve Beşik çatılardaki saçaklar ahşap 

malzemeden imal edilmişlerdir. Saçaklardaki çatı uzantısı ahşap mertekler ya olduğu 

gibi bırakılmış ya da alttan kaplama tahtası ile örtülmüştür. Saçaklar yapıdan 50-

100cm. arasında değişen ölçülerde dışarı taşkın yapılmışlardır. Diğer bir fark 

saçaklarda görülen üçgen alınlık ve dalgalı saçak uygulamalarıdır. Üçgen alınlık çatı 

şekline bağlı olarak oluştuğu daha önce anlatılmıştır. Dalgalı saçak ise en güzel 

örneğini Mimarlar Odasında sergilemektedir. Benzer bir uygulama katalogda yer 

almayan ikiz Maruni Konaklarında da izlenmektedir. Kaplama tahtalarının süslemeli 

örnekleri mevcuttur. Saçaklarda ahşap konsollar "C" şeklindeki kıvrımlarıyla 

dekoratif görünümler sunan örnekler izlenmektedir. Ayrıca saçakların çoğunluğunda 

bir alın tahtası mevcuttur. Alın tahtasının uçlarının adeta dantela görünümlü veya 

testere dişli süslemeli örnekleri de vardır. Saçaklardaki tüm bu uygulamalar üst 

örtüdeki gelişimle birlikte ortaya çıkmıştır. 

3.7.4. Tahtaboş, Çıkma, Cihannüma, Balkon: 

Tahtaboş:Tahtaboş geleneksel Konya evlerinde, odaların önünde hayata bakan 

balkonlardır. Yapının çatısı tahtaboşun önüne kadar ulaşmaktadır. Tavanları, ince 

ağaç dallarının yan yana dizilmesiyle oluşmaktadır. Dalların üstüne kındıra, kamış ve 

toprak konularak üst örtü yapılmaktaydı. Döşemelerinde ise ahşap tahta çakılmıştır. 

Tahtaboşun bir bölümü yerden yükseltilerek, oluşturulan sekiye oturma düzeni 

sağlanmıştır. Genellikle 200X250 cm. genişliğe sahiptirler. İki katlı evlerde tahtaboş 

aynı zamanda üst kata ulaşım için de kullanılır. (Fotoğraf 347)  Tahtaboşun alt kısmı 

boş bırakıldığı gibi, kayıt damı olarak da  işlev verilmiştir. (Berk, 1951: 187) 

                                                            
116  Celal Esat Arseven Konya evlerinde çörtenlerin tahtadan yapıldığını bildirmektedir. Kitabında 
fotoğraflarla örneklerini vermektedir. ( Arseven, 1954:718) 



 

323 

 

Katalogda tahtaboşlu bir ev bulunmamaktadır. Konya'da geleneksel ev mimarisinde 

kaybolmuş mimari bir elemandır. 

Çıkma: Çıkmalar, genellikle geleneksel bağdadi tekniğinde inşa edilmişlerdir. 

Ayrıca hımış tekniğinde imal edilmiş örnekleri de vardır. Söz konusu yapım 

teknikleri duvarların 20-30 cm. arasında bir genişliğe sahip olmalarını sağlamıştır. 

Çıkmaların genişliği bulundukları sofa veya odanın ebatlarına göre değişmektedir. 

Oda ve sofaların TİP 1'den TİP 3'e doğru büyümesi, dolayısıyla çıkmaları da aynı 

doğrultuda etkilemiştir. Çoğunlukla çıkmaların bulunduğu yer, ahşap bir seki ile 

yükseltilerek, sedirli oturma alanları oluşturulmuştur. Çıkma pencereleri genellikle 

giyotin tipinde yapılmışlardır. Sofalardaki çıkma pencerelerinin, odalara nazaran 

daha fazla olduğu görülmektedir. Çıkmaların üst örtüsünde, ya kendi çatıları ana 

çatıya saplanmış yada çıkmalar ana çatının altında yer almışlardır. Çıkmaları taşımak 

için ana beden duvarlarından çıkan ahşap kirişler, ahşap direkler ve ahşap payandalar 

kullanılmıştır. Nadir örnekte taş konsol ve demir malzemeler ile karşılaşılmaktadır. 

Çıkmaların dışarı açılan kısımlarının altı ya ahşap kirişlemeli yada ahşap kaplamalı 

yapılmıştır. Ahşap kaplamaların pano şeklinde kare, dikdörtgen formlu yapılanları da 

mevcuttur. 

 Katalogda beş çeşit çıkma ile karşılaşılmıştır. Bunlar sırası ile incelenecektir. 

Çıkmalar bulundukları yere göre sofalarda ve odalarda yer almaktadırlar. 

1. Tek Yönlü, İki Veya Üç Cepheli Çıkmalar:  Katalogda otuz üç adet ile en çok 

uygulama alanı bulan çıkma tipidir.117 Genellikle sofalarda uygulama alanı bulan, 

geleneksel evlerde sıklıkla kullanılan, bir  çıkma tipidir. Ancak odalarda da 

kullanılmıştır. Evdeki durumuna göre, oda ve sofalarda mekanın genişliğince çıkma 

yapmaktadırlar. (Evren, 1959: 9).Çıkmanın bulunduğu yerde iki veya üç cephesi 

bulunmaktadır. Ana cepheye, yan cephe kanatları doksan derecelik bir açı ile 

birleşirler. İki cepheli çıkmaların üç veya dört, üç cepheli çıkmaların dört veya beş 

adet penceresi vardır. Çıkmanın ana cephesi tek yönlü olup, bu kısımda iki veya üç 

                                                            
117 Kat. Nu. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,  25, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40.  
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pencere bulunmaktadır. Yanlardaki cephelerde ise birer adet pencere 

düzenlenmiştir.( Şekil 25) 

2. Gönye Oda Çıkmaları: Katalogda yedi adet örnekte görülmektedir.118 Arsanın 

konumunum yarattığı çarpıklığı üst katta odalarda düzeltmek için uygulanan, 

geleneksel evlerde örneklerini bulabildiğimiz, bir çıkma tipidir. (Evren, 1959: 9) 

Zemin kat ve üst kat planları birlikte incelendiği zaman, yamukluğun üst katlarda 

nasıl düzeltildiği çok rahat izlenmektedir. Gönye oda çıkmaları tek odada veya yan 

yana iki odada kullanım şekilleri vardır.  Bitişik odalarda yer verildiği zaman, görsel 

anlamda cephelerde hareketlilik uyandıran tasarımlardır. ( Şekil 25) 

                                                            
118 Kat. Nu. 8, 13, 14, 28,  33, 36, 37. 
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Şekil 25: Çıkma Tipleri (Kat.Nu. 1-18: R. DEMİR; Kat. Nu. 2: M.A. 

KOCADAĞISTAN; Kat. Nu. 8: E. DEMİRKAN) 
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3. Cephe Çıkmaları: Evlerin üst katlarında tüm cephenin bütün olarak çıkma yaptığı  

türdür. Geleneksel Konya Evinde yan yana iki odanın tüm cepheden, tek yönlü ve 

ikişer cepheli, dışarı taşırıldığına örnek olarak Saffet Gökkaya Evi verilebilir. 

Değişimlerin uygulaması, tüm katın cepheden çıkma yapmasıdır. Sait Karaaslan ve 

Ali Ulu Evinde tüm kat cepheden dışarı taşırılmıştır. Bu tür cephelerin kat 

yüksekliğinde taşırılmasının en güzel örneğini Atatürk Evinde görmekteyiz. 

Cephelerinde çok belirgin, dışa taşkın çıkmalar mevcuttur. Cephe çıkmalarının, 

Avrupa Mimari öğelerini barındıran, diğer bir örneğinde; ortada balkon yanlarındaki 

iki simetrik oda tüm cephe boyunca üst katta çıkma yapmaktadır. Katalogda üç evde 

bu tip çıkma çok iyi uygulanmıştır.119 Oda çıkmaları tek yönlü ve üç cephelidir. 

Balkonların dışarı açıldığı kısımda Bursa kemerli uygulamalar ile karşılaşılmaktadır. 

( Şekil 26-28) 

 

Şekil 26: Cephe Boyu Çıkma Örnekleri (Kat.Nu. 36: A. ÖZYURT; Kat. Nu. 19: R. 

DEMİR) 

                                                            
119 Kat. Nu. 19, 27, 36. 
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Şekil 27: Noter Ragıp Anadol Evi cephe çıkması (F. SOYDAN) 

 

Şekil 28: Serficeli Osman Anadol Evi cephe çıkması görünüş (A. ÖZYURT) 
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4. Üç Köşeli Çıkma:  Katalogda iki evde görülmektedir.120 Üç cephesi olan 

çıkmaların yan cepheleri ana beden duvarları ile 45-60 derecelik bir açı yaparak 

birleşirler. (Evren, 1959: 11)  Üç parçalı çıkmaların üç cephesi de aynı tasarlanmıştır. 

Ancak ortada ana cephede yer alan kısım yanlara göre daha geniş tutulmuştur. 

Çıkmanın şekline bağlı olarak saçakta üç köşeli bir görünüme sahiptir. Pencereler üç 

cephede de dikdörtgen çerçeve içersinde parçalı tasarlanmıştır. ( Şekil 25)Değişimi 

yansıtan çıkma tipleridir. 

5. Beş Köşeli Çıkma: Çıkma türünde(Evren, 1959: 11) Akça Konak tek örnek olarak 

karşımıza çıkmaktadır.121 Evin en üst katındaki çıkma, sokağa bakan ana giriş 

cephesinde yer almaktadır. Çıkmanın beş cephesinde de pencere uygulamasına 

gidilmiştir. Duvara yakın, karşılıklı simetrik cepheleri, doksan derece ile yapıya 

bağlanmaktadır. Çıkmanın bu karşılıklı iki yüzünün pencereleri dar bir yapıya 

sahiptir. Diğer üç pencere birbirine yakın ölçülerde yapılmıştır. Saçakta çıkmanın 

şekline bağlı olarak beş köşeli düzenlenmiştir. ( Şekil 25) Çıkmalar içerisinde 

değişimi gösteren örneklerdendir. 

Cihannüma: Katalogda üç evde cihannüma yapılmıştır.122 Cihannümalar123 konutun 

en üstte çatı katında yer almaktadır. ( Şekil 27) Çatı katı uygulamalarında, 

cihannüma konutun genel çatı düzeninden bağımsız, kendine ait çatısı olan mekan 

biçiminde yapılmıştır. Cihannümalar adeta bir seyir balkonu şeklinde düzenlenmiştir. 

Mimaride çatıya bağımlı değişimin temsilcisidir. Üç yönü açık mekan ahşap 

parmaklıklar ile sınırlandırılmıştır. Kendine ait çatısı balkonun üstünü kapatmaktadır. 

Ayda Arel zemin kat ve oturma katı (fevkanilik) ilişkisini Asya'da Türklerin 

kullandığı yüksek ev tipine bağlamaktadır.124 Cihannümanın kökenini Uygur 

mimarisinde rastlanan “kalık” isminde kulemsi bina, burç türünde yüksekçe bir 

kulenin üzerinde duran, içerlek ahşap bir köşk olarak tanımlar. Bunun benzer 

                                                            
120 Kat. Nu. 1, 4. 
121 Kat. Nu. 2. 
122 Kat. Nu. 7, 27, 38. 
123 Cihannüma etrafı seyretmek için evin çatısının üzerine yapılan oda veya terastır.(Hasol; 1998:113) 
Cihannüma çatının tepe noktasında yer alan dört yönden görünüme açık oda olarak tanımlanır. (Sözen 
ve Tanyeli, 1996: 125). 
124  Arel'in üzerinde durduğu Asya kökenli köşkü; Anadolu evinin ortak kökenini köşk yapısının 
kullanımına bağlayanlar olmuştur. (Esin, 1976:15), (Ögel, 1981:231) 
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özellikli tasarımının Anadolu Selçuklu dönemindeki en eski örneği olarak Konya 

Köşkünü verir. Osmanlı döneminde ise Fatih Sultan Mehmet’in, Edirne Sarayı’nda 

Cihannüma Kasrını gösterir.(Arel, 1982:40). Edirne'deki 20 yüzyıl başlarına 

tarihlenen evlerin çatı katlarındaki mekanlara cihannümanın yeni yorumu olarak 

adlandırmaktadır. (Arel, 1982:167). Cihannümalar Konya'da cephe değişiminin 

önemli öğelerinden birisidir. 

Balkon: Katalogda dokuz evde balkon tespit edilmiştir.125 Balkonları iki tip üzerinde 

incelemek mümkündür. İlki çıkma gibi dışarı taşırılarak yapılanıdır. Üç örnekte 

görüldüğü üzere bunların kendilerine ait üst örtüleri vardır. Atatürk Evinde ise ana 

girişteki balkon teras şeklinde düzenlenmiştir. Balkonun üstü açık olup, kagir 

tekniğinde yapılmıştır. Arka cephedeki balkonu ise ana çatı sisteminin altında 

ahşaptan imal edilmiştir. Diğer balkon türünde, cepheden içeri çekilen ve yanındaki 

iki odanın ortasında kalan bir balkon tasarımı söz konusudur. Yatay simetri aksının 

ortasındaki balkon sofanın devamında yer almaktadır. Sofa ile balkon arasında ahşap 

camekan bir bölme bulunmaktadır. Camekanlar kapısı ve iki pencereleri ile üçlü giriş 

vurgusunu hatırlatmaktadır. Balkonun dışarı açıldığı kısım da Bursa kemer 

uygulaması ahşap malzeme ile yapılmıştır. Balkonlar içeri çekildiği için üst örtüsü 

ana çatı tarafından kapatılmıştır. Balkonların ahşap korkuluklu, örtülü ve süslemeli 

güzel örnekleri izlenmektedir. Balkonu taşımak için demir malzemeden çubuk ve 

demir parmaklık, taş konsollar tercih edilmiştir. Ayrıca yapıdaki mevcut döşeme 

sistemi balkonlarda da kullanılmıştır. ( Şekil 29) Balkonlarda, Konya'daki cephe 

mimarisinde değişime tanıklık eden elemanlardandır. 

 

                                                            
125  Kat. Nu. 2, 5, 9, 17, 19, 20, 27, 35, 36. 
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Şekil 29: Balkon Görünüşleri (Kat.Nu. 36: A. ÖZYURT; Kat. Nu. 19: R.DEMİR; 

Kat. Nu. 2-17: M.A. KOCADAĞISTAN; Kat.Nu. 9: E. DEMİRKAN; Kat. Nu. 20: 

A. NALTEKİN) 
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3.7.5. Kapılar: 

 Evlere girişlerdeki dış kapılar genellikle ahşap malzemeden imal 

edilmişlerdir. Ünik örnek, Arapoğlu Kosti Evinin ana giriş kapısında değişimin 

göstergesi olarak, metal malzeme görülür. Yapım teknikleri ahşap kapılarda çakma 

ve tablalı olarak iki adettir. Çakma kapılar geleneksel evin parçası iken, tablalı 

kapılar değişimin mimari öğesidir. Dış cephe kapılarını üç başlık altında 

inceleyeceğiz. 

Bahçe Kapıları: Geleneksel Konya evinde bahçe duvarında yer alan kapıdır. 

Genellikle çift kanatlı ve çakma tekniğinde yapılmışlardır. Bahçe kapılarının 

üzerinde genellikle bir saçak veya beşik çatı yer almaktadır. Çakma kapıların 

üzerinde iri kabara çiviler; hem bağlayıcı hem süsleyici eleman olarak kullanılmıştır. 

Katalogda önceden bahsedildiği gibi, geleneksel Konya Evi gibi, bahçeli ev 

kalmamıştır. Ancak hayatlı evlerin katalogdaki evlerin birçoğunda bulunduğunu 

belirtmiştik. Anlam karmaşasına yol açmamak için bahçe kapısı terimi aynı zamanda 

hayata veya avluya açılan terim olarak kullanılmıştır. Katalogda yer alan bahçe 

(hayat) kapıları sokak cephesinde yer almaktadırlar. Kapılar çakma tekniğinde iki 

kanatlı imal edilmişlerdir. Kapı üstleri düz ya da çatılı düzenlenmiştir.(Şekil 30) 

Çakma Dış Giriş Kapıları: Çakma kapılar genellikle bodrum katlara, ahırlara, 

müştemilat yapılarına ve nadiren evlere girişlerde kullanılmışlardır. Çoğunlukla tek 

kanatlı imal edilmişlerdir. Nadir örnekte kapı üstü penceresine de yer verilmiştir. 

Kapı kilit düzeneği ve açılışta şık düşen kullanılmıştır. (Şekil 30) 

Tablalı Dış Giriş Kapıları: Katalogda dış kapıların esas çoğunluğu tablalı imal 

edilmiştir. Tablalı kapıların yapım malzemesi ahşaptır. Tablalı kapılar simetrik çift 

kanatlı düzenlenmiştir. Her iki kapı kanadı aynı tasarımın ürünüdür. Tablalar ikili, 

üçlü, beşli ve karma değişik tipte örneklere sahiptir. Tablalar kendi içerisinde 

silmeler ile hareketlendirilmiştir. Prizmatik, kabartmalı dışa taşkın süslemeli tablalar 

ile karşılaşılmaktadır. Eğer kapı üstü penceresi varsa yuvarlak kemerli, basık 

kemerli, dikdörtgen şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Pencereler süslemeli demir 

parmaklıklar ile kapatılmıştır. (Şekil 30) 
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3.7.6. Pencereler: 

 Katalogda yer alan pencerelerin kasalarının tamamı ahşap malzemeden 

yapılmıştır. Alınlıklarda genellikle ahşap malzeme tercih edilmiştir. Taş malzemenin 

söve ve lentolarda kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca bağdadi tekniğinde, kagir yapı 

görünümü vermek için, taklit söve ve lento kullanılmıştır. Pencerelerin ana unsurları 

dört başlık altında incelenmiştir. 

1. Pencere Açılış Tipleri: Pencerelerin kanatlarının nasıl açıldığı aşağıdaki başlıklar 

altında incelenmiştir. Katalogdaki pencerelerin üç farklı pencere açılış tipine sahip 

olduğu tespit edilmiştir. 

Giyotin: Bu tip pencerelerin simetrik, üstte ve altta iki kanadı bulunmaktadır. Üst 

kanat sabit bırakılmıştır. Alt kanat ise dikey yönde hareketli olup, kaldırıldığı zaman 

üstteki pencerenin hizasına gelmekte ve bir mandal yardımıyla da sabitlenmektedir. 

Giyotin pencereler daha çok çıkmalarda tasarlanmıştır. Çıkmanın duvarı 20-30 cm. 

arasında olduğu için, açılış yönü dikeyde olması dikkate alınarak, giyotin tercih 

edilmiştir. Katalogda çıkmaların birçoğu giyotin pencere tipinde imal edilmiştir.  

Üstte Sabit Altta iki Kanatlı Pencereler: Katalogda yedi örnekte bu pencere tipi 

uygulanmıştır.126 Adın da anlaşıldığı gibi üstte pencere boşluğunun 1/4 lük kısmını 

kaplayan bölüm sabit yapılmış. Alttaki iki kanatlı pencere kalan 3/4 lük kısmı 

kapatarak pencerenin tamamı örtülmüştür.  

Üstte ve Altta Açılan İkişer Kanatlı Pencereler:  Katalogda otuz evde görülen 

pencere türüdür.127 Alt ve üstteki pencereler simetrik aynı ölçülerde yapılmışlardır. 

Pencerelerin ikisi de ikişer kanatlı olup, yana ve içeri açılmaktadırlar. 

2.Pencere Boşluğunun Duvar İçerisindeki Yeri: Pencereler duvar içerisinde iki tür 

kullanılmışlardır. Düz ve şevli şekilde karşımıza çıkmaktadırlar. Düz pencereler 

duvar içerisindeki boşlukta dik açılı olup, duvar dışarıdan içeri doğru aynı doğrultuda 

düz bir şekilde ilerlemektedir. Düz pencere boşlukları en çok giyotin pencere tipinde 

                                                            
126 Kat. Nu. 1, 2, 14, 29, 37, 38, 40. 
127 Kat. Nu. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 
36, 37, 38, 39. 



 

334 

 

tercih edilmiştir. Ayrıca altı evde sadece düz pencere boşlukları kullanımı 

görülmektedir.128 Şevli pencere duvar içerisindeki boşlukta dış cepheden içeri doğru 

belli bir açı ile genişleyerek devam etmektedir. Pencerenin yerleştirildiği kısım 

kısmen düz olup, daha sonra genişleme içeri doğru devam eder. Şevli pencerelerin 

boşluk nişinin içi genellikle ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Şevli pencereler 

katalogda önemli bir çoğunluğu oluşturmaktadır.129 Her iki pencere tipinin aynı evde 

birlikte kullanıldığı örneklerde mevcuttur.130 Bunların genellikle bodrum ve zemin 

katları şevli, üst katları düz yapılmışlardır. 

3.Pencere Oranları: Celile Berk geleneksel Konya evlerinde pencerelerin ortalama 

ölçülerini 100X150 cm. olarak vermiştir. Bu ölçü 1/1.5 oranına denk gelmektedir. 

(Berk, 1951: 155) Katalogdaki evlerde durum şöyledir: Bodrum kat pencereleri farklı 

ölçülerle karşımıza çıkmaktadır. Ancak genellikle 1/3 oranında yapıldıkları tespit 

edilmiştir. Zemin ve birinci kat pencereleri tüm katalogda en çok tercih edilen oranı 

1/2 ile değişimin göstergesi haline gelmiştir. Bunlar 100x200 cm., 90x180 cm., 

80x160 cm. ve bu ölçülere yakın ebatlarda yapılmışlardır.131 Değişik oranlarda 

pencerelerde 2/3,132 3/4133, 3/5,134 5/6 135mevcuttur. 

4.Pencere Cepheleri: Pencerelerin cepheleri de farklı tasarımları sunmaktadır. Tüm 

pencereler ahşap kasalar içerisinde bulunmaktadır. Katalogda bu şekilde sadece 

ahşap kasalı, süslemesiz örneklere yer verilmiştir.136 

 Pencerelerde taş söve ve lento kullanımına altı evde rastlanmıştır.137 Bu 

evlerde taş söve ve lentolar cepheden dışa taşkın yerleştirilmişlerdir. Düz lentolu, 

basık kemerli, yuvarlak kemerli, kilit taşlı, plastır sütunlu örnekleri vardır. 

                                                            
128 Kat. Nu. 4, 5, 7, 27, 30, 32. 
129 Kat. Nu. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 
130 Kat. Nu. 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38. 
131 N. Uluengin pencere açıklıklarının gelişiminde, 1/2 oranındaki pencerelerin Avrupa mimarisi 
etkileriyle birlikte 19. yüzyılda yaygınlaştığını belirtmektedir.(Uluengin, 1998:204) 
132 Kat. Nu. 2, 34. 
133 Kat. Nu. 23, 35. 
134Kat. Nu.  25, 26.  
135 Kat. Nu. 2, 27. 
136 Kat. Nu. 11, 12, 14, 19, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 37, 38. 
137 Kat. Nu. 2, 4, 5, 20, 26, 27. 
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 Pencerelerde diğer bir uygulama bağdadi tekniği ile yapılan, kagir yapı 

görünümü verilmeye çalışılan taklit söve ve lento uygulamalarıdır. Katalogda bu 

şekilde yedi adet ev bulunmaktadır.138 Taklit söve ve lento görünümü cepheden dışa 

taşkın verilmiştir. Genellikle düz lentolu ve kilit taşlı görünüme sahiptirler. 

Konya'daki değişimin bağdadi ile, taş malzemenin taklidi şeklinde bir yorumu olarak 

görülmektedirler. 

 Düz alınlıklı pencereler malzeme olarak ahşap kullanılmıştır. Alınlık formu 

düz bir alın tahtası şeklinde olup, aşağıdaki pencere kasasına simetrik "C" kıvrımı ile 

bağlanmaktadır. Katalogda bu şekilde yedi adet pencere vardır.139Değişimin pencere 

alınlığındaki yorumudur. 

 Üçgen alınlıklı pencerelerin yapım malzemesinde de ahşap tercih edilmiştir. 

Alınlık kısmına üçgen formu yerleştirilmiştir. Evler içerisinde sekiz örnekte üçgen 

alınlık kullanılmıştır.140Zaten Neo-klasik etki değişimin bir göstergesidir. 

 Dalgalı alınlık ile tek örnekte karşılaşılmıştır.141 Yapım malzemesi olarak 

ahşap tercih edilmiştir. Alınlığın üst kısmına dalgalı bir şekil verilmiştir. Barok 

üslubun etkisi ile değişim yaşanmıştır. 

 Yuvarlak kemerli veya üç merkezli pencere formu genellikle sofada ana 

cephede orta da yer alan pencereler de tasarlanmıştır. Ahşap malzemeden 

yapılmışlardır. Üç örnekte izlenmektedir.142 Yuvarlak kemerler Barok mimaride 

sıkça kullanılmaktadır. 

                                                            
138 Kat. Nu. 2, 6, 7, 9, 21, 31, 35. 
139 Kat. Nu. 3, 8, 10, 16, 22, 24, 31. 
140 Kat. Nu. 1, 15, 17, 18, 28,  29, 36, 38. 
141 Kat. Nu. 13. 
142 Kat. Nu. 6, 17, 21. 
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3.7.7. Demir Parmaklıklar: 

 Konya evlerinde demir parmaklıklar çoğunlukla pencerelerde, kapı üstü 

pencerelerinde, nadiren kapılarda ve merdiven korkuluklarında kullanılmıştır. Konya 

evlerinde pencerelerde iki tip demir parmaklık görülmektedir. İlki gelenekselin bir 

unsuru şeklinde; demir çubukların, yarma geçme tekniğinde, yatay ve dikey eksende 

dik açı ile kesişmeleri sonucu yapılmıştır. Bu uygulamada demir çubuklar ahşap 

kasalara saplanmıştır. (Aygör, 2005:126). Genellikle geleneksel Konya evlerinde çok 

sık tercih edilen demir parmaklık türüdür. Katalogda on iki evde bu teknikte demir 

parmaklık vardır.143 

 İkinci tip süsleme programlı olup, değişimin bir parçasıdır. Demir 

parmaklıklarda kullanılan motifler "S", "C", "U", parçalardan oluşmaktadır. (Aygör, 

2005: 126). Kompozisyon şemasında dikdörtgen ana çerçeve yatay eksende iki veya 

üç bölüme ayrılmıştır. Dikey eksende, motiflerin araya sığacağı şekilde, demir 

çubuklar ile eşit aralıklarla bölünmüştür. Yatay düzlemde motifler yan yana dizilip 

kelepçeler ile birbirine tutturulması ile bir sıra tamamlanmıştır. Genellikle karşısına 

aynı sıralamanın simetrik uygulaması yapılmıştır. Daha sonra ne kadar sıklıkta yatay 

sıralama konulmak isteniyorsa, demir dikdörtgen ana çerçevenin içerisine 

yerleştirilmiştir. Katalogda on yedi evde bu tip demir parmaklık tespit edilmiştir.144 

 Her iki tip demir parmaklığın kullanıldığı örneklerin sayısı ise sekiz adettir.145 

Bu evlerde genellikle bodrum ve zemin katta basit, üst katlarda süslemeli demir 

parmaklıklara sahiptir. 

 

 

 

 

                                                            
143 Kat. Nu. 6, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 33, 37, 39. 
144 Kat. Nu. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 28, 34, 35, 36. 
145 Kat. Nu. 1, 3, 11, 19, 23, 29, 31, 38. 
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3.7.7. Ahşap Kafesler: 

 Ahşap kafes uygulamasına  üç evde rastlanmıştır. Ahşap kafes yapımında bir 

çerçeve ve ahşap çubuklar kullanılmıştır. Ahşap çerçeveye açılan dikey zıvanalara 45 

derecelik bir açı ile karşılıklı olarak ahşap çubuklar yerleştirilir. Ahşap çubukların ek 

yerlerine başsız çiviler çakılarak sabitleme işlemi gerçekleştirilir.(Günay, 207:182) 

Ahşap kafesler katalogda pencere önlerinde sabit yerleştirilmiş elemanlardır. Celile 

Berk'te ve özellikle Celal Esat Arseven'in Konya evi örneklerinde ahşap kafes 

uygulamaları oldukça fazla yer tutmaktadır.( Fotoğraf: 348)Böylece geleneksel ev 

mimarisinin bir parçası olduğu ortaya çıkmaktadır. 

3.8. Süslemeler: 

 Geleneksel Konya Evlerinde süsleme içeride yoğunlaşmıştır. Dışarıda, 

cephelerde neredeyse süsleme unsuru ile karşılaşılmaz. Gelişen ve değişen Konya 

Evlerinde ise süsleme hem içte hem de dışta görülmektedir. Bazı örneklerde cephe 

süslemelerinin daha fazla ön plana çıktıkları görülmektedir. Bu nedenle Konya 

Evlerinin tezyinatı dış süsleme ve iç süsleme olmak üzere iki başlık altında 

anlatılacaktır. 

3.8.1. Dış Süslemeler: 

 Dış süsleme geleneksel Konya Evlerinde pek görülmez. Evler cephe 

görünüşleri itibariyle oldukça sade tasarlanmışlardır. Ancak kirpi saçaktan 

bahsedilebilir. Tuğla malzemenin köşelerinin oluşturduğu sıralanma sonucu ortaya 

çıkan hareketlilik bahis konusu edilebilir. 

 Dış süsleme gelişimin ve değişimin yaşandığı Avrupa Mimarisi etkileri 

barındıran Konya Evlerinde sıklıkla kullanılmıştır. Burada daha çok malzeme 

başlıkları altında detaya inilerek süsleme karakterleri, Avrupa Mimarisi etkileri, 

Barok, Ampir, Neo-klasik akımlar üzerinde durulmuştur.146 

                                                            
146  Batılı süsleme anlayışı özellikle 19. yüzyılda başkent İstanbul'da saraylarda, askeri yapılarda, 
yalılarda sıkça kullanılmıştır. Bunlar Rönesans, Gotik ve Barok üslupların bezeme öğelerinden plaster 
iyon, dor, korent sütunlar, akant, palmet, madalyon, girland, deniz kabuğu, profilli kat bitişleri ve 
alınlıklarda kendini göstermektedir. (Cezar, 1971:109)Mimaride batılı anlamda cephelerde değişme 
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 3.8.1.1.Taş: 

 Konya'da süslemede taş malzeme olarak; Sille ve Gödene taşları 

kullanılmıştır.  

 Cephelerde köşe taşı uygulamaları iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Şaşırtmalı ve düz şekilde tatbik edilmişlerdir. Şaşırtmalı tercihte dikdörtgen ve kare 

parçalar  sırayla üst üste dikey doğrultuda sıralanmıştır. Şaşırtmalı uygulama altı 

örnekte izlenmektedir.147 Düz yapılışta ise dikdörtgen veya kare parçalar bağımız tek 

satıh üzerinde dikey olarak yükselmiştir. Taşların düz sıralanması üç evde 

görülmektedir.148Taşlar işlenme şekillerine göre bosaj149 yada rüstik150 tarzda 

yapılmışlardır. Taşların yüzeyden dışa taşırılması esnasında kare, dikdörtgen, 

prizmatik, geometrik şekiller tercih edilmiştir.(Fotoğraf 338) 

 Bodrum katlarda cephe kaplaması olarak Sille taşı Atatürk Evi'nde ve 

Arapoğlu Kosti Evi'nde altıgen plakalar şeklinde kullanılmıştır. (Fotoğraf 349-350) 

Noter Ragıp Anadol Evinde bodrum kat cephesi, bosajlı duvar yüzeyleri olarak 

görülmektedir. Dikdörtgen, prizmatik ve kartuşlamalı yüzeyler ile süslemeye 

gidilmiştir. Bu şekilde cephe uygulamaları Neo-klasik dönemi sivil mimari cephe 

kaplamalarına adeta bir gönderme yapmaktadır. (Fotoğraf 351) 

 Plaster sütun iki evde uygulama alanı bulmuştur. Arapoğlu Kosti Evi'nde 

Gödene taşı ile pencerelerin iki yanında, ana giriş kapısında sövelerin üstünde, zemin 

katın köşelerinde yarım daire kesitli kullanılmıştır. Süsleme amaçlı sütun kaide ve 

başlıklarına yer verilmiştir. Birinci katta köşelerdeki plaster sütunlar dikdörtgen 

kesitli ve içleri silmeler ile profilli yapılmışlardır. Ayrıca üçlü giriş formunda üç kaş 

kemeri taşıtmak için iki adet taş sütun destek görevi üstlenmiştir. Bu şekilde Antik 

Yunan ve Roma mimarisine gönderme yapan mimari unsurlar Neo- klasik mimari 

                                                                                                                                                                         
ilk önce Osmanlı başkenti İstanbul'da iyice kendini belli etmeye başlamıştır. İstanbul'daki 
değişimlerin Anadolu'da benimsenmesi zaman almaktadır.(Denel, 1987:56) Nitekim Konya'da bu 
değişimler 19.  yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarına tekabül eder. 
147  Kat. Nu. 2, 20, 26, 27, 35, 38. 
148 Kat. Nu. 2, 5, 20 
149 Bosaj: Bir duvar yüzeyindeki taşların çeşitli şekillerde pürüzlü ve çıkıntılı olarak bırakılması. 
(Hasol, 1998:96) 
150 Rüstik: Duvarları, yarı yontulmuş veya taşın ilkel halini anımsatır biçimde yontulmuş taşlarla 
örülmüş yapıdır. (Hasol, 1998:389) 
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akımının tesirini ortaya koymaktadır.151 (Fotoğraf 352)Benzer şekilde Noter Ragıp 

Anadolu Evi'nde, birinci kat cephelerinde köşelerde ve çıkmalarda yedi adet plaster 

sütun izlenmektedir. Dikdörtgen kesitli sütunlar profilli silmelerle dikey yönde 

hareketlendirilmişlerdir. Plaster sütunların üzeri boyanmıştır. Aynı Neo-klasik 

akımın yansımalarıdır. (Fotoğraf 341) 

 Yatay kat ayrımları Sille ve Gödene taşı ile yapılmıştır. ilk örneklerini kamu 

yapılarında ortaya koyan bu mimari öğe Konya Evlerinde de tercih edilmiştir. 

Bodrum ve zemin katları tavan seviyesinde belirginleştirmek için uygulanan bir 

süsleme unsurudur. Düz veya silmeli yatay taş kuşaklar tüm cephe boyunca yüzeye 

yerleştirilmişlerdir. Neo-klasik akımın etkileri katalogda yedi152 evde izlenmektedir. 

(Fotoğraf 338) 

 Noter Ragıp Anadol Evi'nde volütlü ahşap payandalar, duvar içindeki 

püsküllü taş konsollara oturmaktadır. (Fotoğraf 353) Konya'da örneğine az rastlanan 

taş konsol uygulamaları da Avrupa Mimarisinin tesirini olup, değişimin faktörüdür. 

 Pencerelerin söve, lento ve kemerlerinde taş kullanılmıştır. Bunlar evlerde 

dışarı taşkın olarak yerleştirilmişlerdir. Arapoğlu Kosti Evi'nde plaster sütuncalar ve 

sütun başlıkları ile pencerelerde sövelerin üzerine işlenmişlerdir. Sütun başlıklarında 

simetrik volütlü "S" formları ve iri bitkisel bezeme Barok153 mimari öğelerin bir 

yansımasıdır. Ayrıca taklit kilit taşı üzerindeki mızraklar, yanındaki volütler, sütun 

başlığı üzerindeki meşale görünümü Ampir154 akımına bir gönderme yapmaktadır. 

                                                            
151 Neo-klasik akım 18. yüzyılda Avrupa'da tarihselcilik akımı ile ortaya çıkar. Antik Yunan ve Roma 
uygarlıklarına duyulan ilgi, mimari biçimlerin etkilerini yansıtmaktadır. Üçgen alınlık, pencere ve 
saçaklar, plaster sütunlar cephe süsleme elemanlarıdır.(Kaprol, 1999:311) Neo-klasik öğelerle 
Osmanlı döneminde ilk karşılaşma III. Selim döneminde, alınlık veya kemerli pencere dizileriyle 
plastırlı neo-klasik düzenlemelere daha çok dış yüzeylerde rastlanır. Melling, III Selim’in kız kardeşi 
Hatice Sultan’a Neşatabad Sarayına Neo-klasik üslupta bir ek yapar. Bu yapı İstanbul’daki İlk Neo- 
klasik mimarlık örneğidir. Yapı günümüze ulaşmamıştır. Ancak Melling'e  göre ve gravüründeki 
tasvirlerde üçgen alınlıklar dikkati çekmektedir. (Denel, 1987:22) 
152 Kat. Nu. 2, 4, 5, 20, 26, 27, 35. 
153 Barok motiflerinin Osmanlı mimarisinde kullanılmaya başlaması 1730’lardan sonra I. Mahmut’un 
saltanatı sırasında Saliha Sultan, Bezeketzade gibi çeşmelerde deniz kabuğu “S” ve “C” kıvrımları ile 
başlamıştır .(Denel, 1987:21)  
154 Ampir, Napolyon döneminde (1800-1830) arasında ortaya çıkan bir üsluptur. Kısa zamanda tüm 
Avrupaya yayılır. Genellikle klasik öğeler tercih edilir. Antik Yuna ve Roma biçimleri sadeleştirilerek 
kullanılmıştır. (Sözen ve Tanyeli, 1996: 19). Türk Baroğu ile Ampir arasına kesin bir çizgi çizmek 
zordur. Ampirin en iyi temsilcisi II. Mahmut Türbesidir. (Sözen ve Tanyeli, 1996: 242). 
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Taklit kilit taşları rustik görünümüyle yontulmamış, taşın ilk halini gösterecek 

şekilde yansıtılmıştır. (Fotoğraf 354) Akça konakta Sille taşından yapılan 

pencerelerde söve ve yuvarlak kemerler kullanılmıştır. (Fotoğraf 355)  Atatürk 

Evinde Sille taşı malzemeden pencerelerin söve ve lentolarında silmeler ile hareket 

kazandırılmış olup, pencerelerin 1/4 kısmı üstte bir kademe daha dışarı taşırılarak 

estetik bir görünüm kazandırılmıştır. (Fotoğraf 356)  Mimarlar odası pencereleri de 

basık kemerleri ve taklit kilit taşları ile dikkat çekmektedir. Kemerde tek, sövelerde 

ikişer adet olmak üzere, her pencerede beş adet taklit kilit taşı görünümü rustik 

olarak işlenmiştir. (Fotoğraf 357) Nakipoğlu Taş Konağın basık kemerli, taklit kilit 

taşlı ve söveli pencereleri, Sille taşından yapılmıştır. (Fotoğraf 358) Tüm bu 

uygulamalar Avrupa mimari etkilerinin ve değişimin birer göstergesidir. 

 Kapıların etrafını çevreleyen lento, söve ve kemerler Sille ve Gödene taşı ile 

yapılmışlardır. Akça Konakta ana giriş kapısında sadece kapı üstünde basık bir 

kemer ve kilit taşı uygulaması bulunmaktadır. (Fotoğraf 359) Arapoğlu Kosti Evinde 

ana giriş kapısı söveler ve lento ile çerçeve içerisine alınmıştır. Sövelerin üzerinde 

yarım daire plastır sütunlar işlenmiştir. Lentonun üzerinde ortada oval bir madalyon, 

iki yanında volütlü "S" yapan motifler ve bunların üstünde, yanında iri çiçekler 

işlenmiştir. Tüm bu süsleme unsurları altın sarısı renge boyanmıştır. Ayrıca kapı üstü 

penceresinde yuvarlak kemerli ve kilit taşlı bir uygulama, kesme düzgün taşlar ile 

yapılmıştır. (Fotoğraf 360) Mimarlar odası ana giriş kapısının etrafı kesme taşlar ile 

çerçevelenmiştir. Kapı üst üste sıralanan köşe taşlarının üzerindeki basık kemer 

formundan ibarettir. Taşların içi rustik olarak işlenerek doğal görünüm verilmek 

istenmiştir. (Fotoğraf 361) Noter Ragıp Anadol Evinde plaster görünümlü sövelere 

yer verilmiş olup, kapı üstü penceresi basık kemerli tasarlanmıştır. Kemerin 

üzerindeki taklit kilit taşında iri bitkisel bezeme vardır. (Fotoğraf 362) Sait Karaaslan 

Evi'nde dışa taşkın söveler, yukarıda basık kemer ile birleşmektedir. Taklit kilit taşı 

değişik bir görünüme sahiptir. (Fotoğraf 363) Tüm bu süsleme elemanları değişimin 

cephelerdeki yorumlarıdır. 
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3.8.1.2.Ahşap: 

 Dış süslemede ahşap malzemenin de önemli bir yeri vardır. Kapılarda, 

pencerelerde, saçaklarda  ve çıkmalarda ahşap süslemeye rastlanılmaktadır. 

 Geleneksel Konya Evlerinde dış kapılardaki süsleme çakma kapılar üzerine 

iri kabara çiviler ile yapıldığı bilinmektedir. Eski Konya fotoğraflarında bu tip 

örnekleri ile karşılaşılmaktadır. Yılmaz Önge bu şekilde süslenmiş bir kapı örneğini 

Konya Hulusi Sarı evinde göstermektedir.(Önge, 1991:141) 

 Gelişen ve değişen Konya evlerinde dış kapılar tablalı yapılmaya 

başlanmıştır. Çift kanatlı, simetrik tasarlanan kapılar genellikle ahşap malzemeden 

imal edilmişlerdir. Kapıların tablaları süslemede etkili olmuştur. Kare, dikdörtgen, 

daire, üçgen ve prizmalı çıkıntılar ana süsleme unsurudurlar. Bunların yanı sıra kapı 

üstlerinde yuvarlak kemerli yanları konsollu dışa taşkın motiflerde izlenmektedir. 

Tablaların içi ve çevresi genellikle silmeler ile hareketlendirilmiştir. Böylece Avrupa 

mimari etkileri yansıtılmıştır.(Şekil 30) 

 Pencerelerde Avrupa etkilerini alınlıklarda görüyoruz. Üçgen, dalgalı, düz 

alınlıklar sadece süsleme amaçlı yapılan, Neo-klasik akımın etkileridir. Ayrıca 

sofalardaki yuvarlak, dilimli, üçlü pencere formları Barok etkiyi hatırlatmaktadır. 

(Şekil 31) 

 Saçaklardaki batı etkisi, teknolojik gelişmelere bağlı olup, kırma ve beşik 

çatının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Saçakların altından çıkan mertekleri 

göstermemek için, kaplama tahtaları kullanılmaya başlanmıştır. Bunun en güzel 

süslemeli örneğini İbrahim-Mustafa Akdağ Evinde görmekteyiz. Kare ve eşkenar 

dörtgenler içerisinde  sekiz kollu yıldızlar, kartuşlar, ağzıaçıkların kemer formları ile 

süslemeye gidilmiştir. (Fotoğraf 364) Özellikle beşik çatılı konutlarda ahşap 

saçakların kenarlarında ahşap veya saç malzemeden oyulmuş dantela süslemeler yine 

batılı süsleme unsurlarına aittir. Köprübaşı Karakolundaki ahşap dantela işçilik 

günümüzde çıkmanın beşik çatı saçağında izlemek mümkündür. (Fotoğraf 365) 

Nakipoğlu Taş Konakta ise saç malzemeden palmetli süsleme saçaktaki yerini 

bulmuştur. (Fotoğraf 366)  Saçaklardaki değişik bir uygulama, dalgalı şekilde eğimli 
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bir görünümde ortaya çıkmalarıdır. Mimarlar odasında saçak dalgalı bir görünüme 

sahiptir. (Fotoğraf 367)  Katalogda yer almayan ikiz Maruni konaklarında da aynı 

dalgalı saçakları görmek mümkündür. (Fotoğraf 368) Dalgalı saçak uygulaması 

Barok üslubuna bir gönderme yapmaktadır.155 

 Çıkmalarda süsleme ahşap payandalarda ve çıkma altı ahşap kaplamalarda 

yoğunlaşmaktadır. Ahşap payandalar genellikle yan yüzleri üçgen formunda bir 

kaplama tahtası ile kapatılmıştır. Payandaların cepheleri küçük ince çıtalar ile 

kapatılarak hareketlilik sağlanmıştır. Ahşap çıtaların yan yüzlerde izledikleri yol "S" 

biçimler oluşturmuştur. Çıtaların üzerinde torna işçiliğine sahip, iki veya üç adet, 

ahşap püsküller yerleştirilmiştir. (Fotoğraf 369) Çıkmaların alt kısımları değişik 

şekillerde kaplama tahtaları ile süslenmiştir. Bunlar içerisinde kartuşlamalar, 

dikdörtgenler kare şekiller beş evde rahatlıkla izlenmektedir.156 Sait Karaaslan 

Evinde ise farklı olarak iki sıra kare bölümleme yapılmıştır. (Fotoğraf 370) 

Çıkmaların alt bölümü evlerin157 çoğunluğunda çıtalı veya düz kaplamalı 

bırakılmışlardır. Çıkmalar içerisinde en ilginç süsleme örneği Arapoğlu Kosti Evinde 

görülmektedir. (Fotoğraf 371) Ana girişteki üç köşeli çıkmada figürlü süslemeler 

mevcuttur. Simetrik dörtlü kuşlar üç köşedeki yüzlerde izlenmektedir. (Fotoğraf 372)  

Ejder ve kurt figürleri ahşap payandaların arasına yerleştirilmiştir.158 (Fotoğraf 373) 

 Balkonlarda uygulanan Bursa kemer formları da  Konya'da dışa açılımı ve 

değişimi gösteren etkiler olarak söylenebilir. (Şekil 29) Noter Ragıb Anadol Evi ve 

Mimarlar Odasının balkon korkuluklarındaki ahşap süslemeler ise itinalı bir işçiliğe 

sahiptir. 

                                                            
155 Türk ev mimarisinde de saçakların dalgalanması Barok bir özellik olarak kabul edilir. Bu konuya 
S. H. Eldem de değinmekte ve bu saçak hareketinin Türkiye de daha çok İstanbul’ da rastlanan bir 
özellik olduğunu söyleyerek “Fakat İstanbul’da bu saçak hareketinin gayet ölçülü tutulmasına karşılık 
Edirne Evlerinde bu motif çok oynak silme hareketlerine sebep olmuş ve bu tip evlere büyük bir 
özellik verilmiştir. Batı Trakya ve bilhassa Doğu Rumeli’de bu motif çok rağbet görmüştür ve 19. 
yüzyılda yapılan çokluk Bulgar evlerinin adeta alâmetifarikası haline gelmiştir” demektedir.(Eldem, 
1984:44) 
156 Kat. Nu. 4, 7, 10, 20, 27. 
157 Kat. Nu. 1, 2, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 
158 Ampir üslubunda insan ve hayvan figürleri zengin bir şekilde çeşitli biçimlerde 
kullanılmıştır.(Hasol, 1998:42) 
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 Noter Ragıb Anadol Evinde birinci kattaki balkon çıkması iç sofa 

boyutundadır. Balkon dört ahşap direkle üç adet açıklığa ayrılmıştır. Ortadaki iki 

direk yivlidir. Üç açıklıktan ortadaki daha geniş tutulmuştur. Açıklıklar alınlıklarında 

Barok karakterli ahşap “S” ve “C” kıvrımlı parçalarla girift bir biçimde süslenmiştir. 

Balkon korkuluğu yatayda beş uzun dikdörtgen bölüme ayrılmıştır. Tam ortada 

yuvarlaklar içinde yıldızların sıralandığı ana motif yer alır. Bu yuvarlakların altında 

ve üstünde “X” motifleri sıralanmıştır. Korkuluğun tepesinde simetrik üçgenlerden 

oluşmuş diş sıraları vardır. En alttaki bölüm boş bırakılmıştır. Çatı katındaki balkon 

tasarımında iki ahşap direğin ortasına, saçak seviyesinden aşağı iki ahşap parça 

sarkıtılmıştır. Bu iki ahşap parçanın iki yanına simetrik olarak “S” kıvrımlı parçalar 

oturtulmuş araları da ahşap kafesle kapatılmıştır. Köşelerdeki ahşap direklerde “S” 

kıvrımlarının içi ahşap kafesle doldurulmuştur. Balkon korkuluğu ahşap 

parmaklıklarla korunmuştur. (Fotoğraf 374) Mimarlar Odasında balkon süslemeleri 

korkulukta ve alınlıkta yoğunlaşmaktadır. Dalgalı saçağın altında kalan yuvarlak 

kemerli boşluğun içerisi ahşap kafes ile doldurulmuştur. Hemen altında iri 

madalyonlar ve volütler sıralanmaktadır. Balkon korkuluğunda ajur tekniğinde ahşap 

yüzeyin içerisinde üçgenler ve yuvarlak kemerler boşaltılarak görsel bütünlük 

sağlanmıştır.159 (Fotoğraf 375) Cephe özelliklerini kısmen koruyan, ancak plan 

özelliklerini yitirdiği için katalogda yer vermediğimiz, Augustos Evinin ahşap işçiliği 

de Konya için değişimin ünik bir örneği diyebiliriz. (Fotoğraf 376) 

3.8.1.3.Bağdadi: 

 Bağdadi aslında süsleme unsuru değildir. Süsleme yapılırken kullanılan bir 

tekniktir. Evlerde kagir taş yapı görünümü vermek için yapılmaktadır. Pencerelerin 

taş, söve ve lento görünümü bağdadi çıtaları ile dışa taşkın şekilde oluşturulmaktadır. 

Daha sonra bunların üzeri beyaz renkte sıvanarak taş görüntüsü kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Bu etkiyi arttırmak için lentoların üzerine taklit kilit taşı 

uygulamaları da yapılmıştır. Batılı etkiyi en iyi yansıtan uygulamalardan birisidir. 

Evlerini kağir yapamayan insanlar, cephelerindeki süslemeler ile taş duvarı taklit 

                                                            
159  Balkonlarda bu tarz süslemeye S.H. Eldem  "Erenköy" üslubu ismini vermektedir. Bu evlerde sivri 
çatılar, alınlıklı üst kat balkonlar,çok süslü pervaz ve korkuluklar ile ahşap işçiliği adeta dantela gibi 
işlenmiştir. (Aygör, 2005:123) 
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yoluna gitmişlerdir.  Aslında batılı mimari öğeleri taklide ve değişime güzel bir 

örnektir. (Fotoğraf 325, 343) 

3.8.1.4.Püskürtme Sıva: 

 Genellikle bağdadi taklit söve ve lentolu pencereler ile birlikte tercih edilen 

bir süslemedir. Cephelerde, pencereler beyaz renkte belli edildikten sonra sıva rengi 

olarak gri, sarı, mavi ve yeşil renkler tercih edilmiştir. Cephelerde düz şeritler, 

kartuşlamalar, panolar, içi sıvalı dolu ve boşluklu hacimler elde edilerek görsellik 

kazandıran süslemelerdir. Yılmaz Önge 19. yüzyılda ortaya çıktığından söz etmekte 

olup, Avrupa süsleme unsurlarının etkileri olarak yorumlar. (Önge, 1991:139) 

3.8.1.5.Maden: 

 Konya evlerinde demir malzeme en çok pencerelerde ve kapı üstü 

ışıklıklarında, kapılarda parmaklık olarak kullanılmıştır. Gelişim ve değişimin 

yaşandığı Konya evlerinde Barok karakterli "S", "C", "U" motifler ve bunların 

çeşitlemeleri çok sık kullanılmıştır.(Şekil 32) Önge demir parmaklıklar için " 19 

yüzyılda şehir evlerinin pencerelerindeki dörtgen taksimatlı parmaklık ile ahşap 

kafeslerin yerine, bol spiral kıvrımlı demir parmaklıklar moda olur." demektedir. 

(Önge, 1991:139) Yeni parmaklık biçimlerini batılı üsluplara bağlamaktadır. 

3.8.2. İç Süslemeler: 

  İç süslemede Konya Evlerinde tam bir ayırıma gidilmemektedir. Gelişen ve 

değişen evler içerisinde çok belirgin olarak, mobilyalı donatıya geçen evler hariç, 

genellikle iç donatı geleneksel evle benzer şekilde oluşmuştur. Ancak yavaş yavaş 

her oda da aynı iç donatı ortadan kalkmaya başlamıştır. Yüklük ve çiçeklikler bir 

veya iki oda da yer alırlar ve çok sadeleşirler.  

3.8.2.1. Ahşap: 

 Ahşap süsleme en fazla çiçeklik ve aynalıklarda yoğunluk kazanmıştır. Neo-

klasik üslubun mimari öğelerinin ahşaba yansıtıldığı üçgen alınlık ve plaster sütunca 

görünümler ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Çiçeklik ve aynalıklarda mutlaka bir 

alınlık kısmı mevcut olup, ya üçgen yada düz atkı şeklinde kullanılmışlardır. 
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Süslemelerde, Barok iri bitkisel bezemeler, gülbezekler, kenar bordürleri, yapraklar, 

testere dişleri; oyma ve eğri kesim tekniğinde işlenmişlerdir. Çok kollu yıldızlar, 

üçgenler, baklava dilimleri çiviler ile çakılmak suretiyle ana ahşaba aplike 

edilmişlerdir. Çiçekliklerin ve aynalıkların her iki yanında plaster sütunce 

görünümleri, dikey aksta, profilli silmeler ile gösterilmiştir. Alınlıklar süslemenin en 

yoğun işlendiği kısımlardır. Çoğunlukla alınlıkların üst noktalarına gülbezek veya 

çok kollu yıldızlar işlenmiştir.(Fotoğraf 332), (Şekil 16) 

 Bursa kemer açıklıklarına en çok merdivenin birinci kat sofasına girişinde 

rastlanılmaktadır. Kemer formu karşılıklı, simetrik ahşap kaplama tahtası ile yan 

yüzlerde verildikten sonra, iç yüzler ince çıtalar ile kapatılmıştır. Karşılıklı duran 

eğimli ahşap aksamın ortasındaki boşluk Bursa kemerinin ana formunu 

oluşturmaktadır. (Fotoğraf 377) 

 Tavan göbekleri, değişen Konya evlerinde, ahşap kirişlerin üzerinin ahşap 

kaplama tahtası ile kapatılmasından sonra görülmeye başlanır. Konya'da tavan 

göbekleri, şemse veya yerel ifadeyle, fırfır, marul göbek ismiyle kullanılmıştır. En 

çok uygulama alanını bu göbekler bulmuştur. Yapılışında ince ahşap levhalar 

bükülerek eğimli yüzeyler elde edilmiştir. Bunlardan farklı birkaç adeti üst üste 

getirilerek oluşan kompozisyondur. Çoğunlukla daire ve elips biçiminde 

yapılmışlardır. Diğer bir süsleme unsuru ajur tekniğinde imal edilmiştir. Yüzeye 

uygulanacak motif testere ile boşaltılmıştır. Sonrasında motifler ana yüzeye 

yapıştırılarak ya da çakılarak monte edilmişlerdir. Ajurla birlikte ahşap yüzeylerde 

bitkisel motifler düz veya eğri kesim tekniğiyle oyulmuş ve kabartılmıştır. (Fotoğraf 

378) 

 Merdiven korkulukları ve babaları genellikle torna işçiliğine sahiptir. Evlerin 

çoğunda benzer şekilde işlenen ahşap aksam üzerinde boğumlamalar ve oval formlar 

ağırlık kazanmıştır. 

3.8.2.2. Alçı: 

 Konya evlerinde alçı malzeme ile fazla karşılaşılmaz. Ancak Arapoğlu Kosti 

Evinde en iyi örneğini sergilemektedir. Oval formda yaklaşık 20cm. çökertilen alçı 
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tekne tavanın içerisi yoğun süslemeye sahiptir. Ortadaki göbekte stilize balık figürü 

işlenmiştir. Göbekten dışa doğru açılan ışınsal demetler, kenar bordüründeki 

yuvarlak kemerler ile birleşmektedir. En dış bordür volütlü istiridye kabukları ile 

sıralanmıştır. Süsleme unsurları Barok üslubunu hatırlatmaktadır. Fahriye 

Büyükmatür Evinde ise alçı tavan kenarlarında sarı zemin üzerinde mavi renkte çiçek 

ve dallar ile boyanmıştır. (Fotoğraf 379) Çiçekliklerde alçı malzeme beş160 evde 

kullanılmıştır. Ancak yuvarlak kemerli nişleri ile süslemesiz sade bir formda 

yapılmışlardır. 

3.8.2.3. Karo (Famerit): 

 Konya'da ilk önce kamu yapılarında yaygınlaşan değişimin ithal malzemesi, 

sonradan evlerde de kullanılmıştır. Atatürk Evi, Nakipoğlu Taş Konak, Ömer Ziya 

Sarıgüzel Evi, Feride Uğurlu Evlerinde; karolarda kullanılan motifler  eşkenar 

dörtgenler ile oluşturulan yıldızlar, asma dal ve yaprakları, "C" kıvrımları ve 

uçlarındaki yapraklar, vazodan çıkan çiçek görünümü, dört yapraklı yonca biçimi en 

çok tercih edilen motifler olmuştur. Ancak Noter Ragıp Anadol Evinde, dört kollu 

yıldız ana dolgu motifi olup, yüzeyi kaplamaktadır. Ayrıca diğer dolgu motifi  ile 

birleşerek, kolları eşit haçların içinde sekiz kollu yıldız ve ortasındaki gülbezek 

motifi, adeta Kubad Abad'ın saray çinilerinin şeklini anımsatan stilize bir yorumlama 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kompozisyonun tam ortasında, kare bir pano içerisine 

dört ve sekiz boğumlu düğümler yapan birer motif işlenmiştir. (Fotoğraf 380) 

 

 

 

 

 

 

                                                            
160 Kat. Nu. 2, 21, 31, 32, 37. 
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3.9. Karşılaştırma 

 3.9.1. Plan Özellikleri: 

 İncelediğimiz Konya evlerinin otuz sekizi iç sofalı plan tipinde yapılmıştır. 

Sedat Hakkı Eldem tipolojisine göre tanımlanan evlerin; Tip 1(Çizim: 167) iki göz 

bir mabeyn planla birlikte, Tip 2 (Çizim: 168) ve Tip 3'de(Çizim: 169)  gelişerek 

devam eden bir yapı sergilediği tespit edilmiştir. Bu başlık altında Konya'nın iç sofa 

plan tipinin Osmanlı coğrafyasında ve Anadolu'daki benzer örneklerinin nasıl 

şekillendiği üzerinde durabiliriz: İlk önce Sedat Hakkı Eldem tipolojisi göz önüne 

alınarak benzer evlerle bir karşılaştırma yoluna gitmemiz uygun olur. 

 Sedat Hakkı Eldem'e göre karnıyarık olarak da tanımlanan ve iki oda ile bir 

sofadan ibaret plan tipi iç sofanın ilk prototipini teşkil etmektedir.(Eldem, 1968: 91) 

Eldem iki yüzlü, iç sofalı, iki odalı plan tipi olarak adlandırdığı mabeyinli evlerle 

ilgili örnekler sunmaktadır. Konya'dan dört ev, (Çizim: 170, 171)   İstanbul, (Çizim: 

172) İzmit, Ankara'dan (Çizim: 173)  planlar yayınlamıştır. Bunlar ile Tip 1'de 

görülen mabeyinli Konya evleri arasındaki benzerlikler açıkça görülmektedir. 

(Eldem, 1968: 95-98) 

 Celile Berk'te Konya'da mabeyinli evlere örnekler vermiştir. (Çizim: 174)  

Ancak kendisi  mabeyinli evleri tek katlı tanımlamıştır. Fakat iki katlı Kızıl Hacı 

Hasan evinde yan yana iki göz ve tek mabeyinli plan tipi uygulaması 

görülmektedir.(Berk, 1951:59). (Çizim: 175)   

 Haşim Karpuz Karaman evleri ile ilgili çalışmasında mabeyinli evler tespit 

etmiştir. Bunlar içerisinde en güzel örneğin Hacı Ömer Ağa Evi olduğunu 

belirtmektedir. (Çizim: 176)  Evin tarihlendirilmesini, İ.H. Konyalı 1840 yılına 

götürürken, Yılmaz Önge daha eski tarihli olabileceğini söylemiştir. (Karpuz, 1992: 

61) Ayrıca Karaman'da mabeyinli evlere örnek olarak;, Dolaşıklar Evi, Hacı Kadir 

Ağa Evi,  Tahir Özyol Evinin verilmiştir. (Karpuz, 1992: 61-64), (Karpuz, 2009:296-

301), (Çizim: 177, 178).  Ayrıca Mine Ulusoy Karaman'da iki adet mabeyinli evi 

incelemiştir. Nalıncılar Evi iki katlı, mabeyinli ve iki odalı planlanmıştır. (Ulusoy, 

2007: 29). 28 Numaralı Ev tek katlı iki oda bir mabeyn planlı tasarlanmıştır. (Ulusoy, 

2007: 33). 



 

350 

 

 Mabeyinli evler iç sofalı evlerin bir öncüsü olarak kabul edildiğini daha önce 

belirtmiştik. İki oda ve bir sofa planlı bu evler Konya ve çevresinde sıklıkla 

uygulama alanı bulmuş olup, geleneksel plan tipini yansıtan örneklerdir. Konumuz  

gelişen ve değişen Konya evleri olduğu için mabeyinli evleri yukarıdaki misaller ile 

bitiriyoruz. 

 Plan tipleri içerisinde Tip 2 ve Tip 3 içerisinde yer alan Konya Evi 

örneklerinin planları gelişim ve değişim içerisinde yer aldığı görülmektedir. Evlerin 

oda ve sofalarının Tip 1'den Tip 3'e doğru genişlik ve kat yüksekliklerinin arttığı 

tespit edilmiştir. Tip 2 ; iç sofalı, oda sayısı iki ile dört arasında değişir, merdiven 

sofa içerisinde tek veya iki kollu yapılmıştır. Tip 3; iç sofalı, oda sayısı üç, dört veya 

daha fazla olur, merdiven sofaya dik bir eyvan şeklinde bağlanmaktadır, merdiven 

biçimleri ve sayıları artar, iki kollu, üç kollu, dönel merdivenler görülür. 

 Sedat Hakkı Eldem'e göre iç sofa 19. yüzyılda Anadolu'da kullanılmaya 

başlanmıştır. (Eldem, 1968: 92) Eldem'in iç sofalı plan tipi içerisinde; iki yüzlü iç 

sofalı plan tipi ve tek yüzlü iç sofalı ideal tiplerin şemaları, (Eldem, 1968: 93-

94)(Çizim: 179, 180)   Konya evlerinde Tip 2 olarak belirlediğimiz iç sofalı örnekler 

ile benzeşmektedir. Konya evleri Tip 3 plan tipleri ise, Eldem'in iki yüzlü iç sofalı 

eyvanlı ideal tipine benzemektedir. (Çizim: 181)   Konya'da Tip 3 içerisinde eyvan 

merdiven evi kısmını ihtiva etmektedir. 

 Sedat Hakkı Eldem'in iki yüzlü, iç sofalı ve iki odadan fazla evleri, tezimizde 

Tip 2 ile aynı plan şemalarını yansıtmakta olup örnekleri Eldem'de bulunmaktadır. 

 Buna göre Sırbistan, Cekovitsa'daki (Eldem, 1968: 99) evde derinlemesine 

uzanan iç sofanın karşılıklı iki yanında odalar sıralanmıştır. (Çizim: 182)  Konya'nın 

Tip 2 plan şeması ile aynı tasarım ilkelerini barındırmaktadır. Ayrıca çokgen çıkması 

Konya'da Akça Konak, Arapoğlu Kosti Evi ve Abdülkadir Dolmacı evinde de 

kullanılmıştır. 

 Vezirköprüdeki (Eldem, 1968: 100) iç sofalı başka bir evde plan şeması yine 

Tip 2 ile uyuşmaktadır. (Çizim: 183) Evin abdestlikleri, katalogdaki Rahim Koyuncu 

Evi ile benzer özellikler taşımaktadır. 
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 Konya Ereğli'de iç sofa plan tipli bir ev ilginç olarak, (Eldem, 1968: 101)  

Konya'da Tip 2 içerisinde yer alan Nakipoğlu evi planına benzerliği ile dikkat 

çekmektedir. (Çizim: 184)   

 Eldem'in bir yüzlü ve iç sofalı plan tipinde; sofanın bir yüzü kapatılmış veya 

pencere açılmıştır. (Eldem, 1968: 114)  Konya evlerinde yine Tip 2 içerisinde yer 

alan bu evler Hasip Dede Evi, Meram Belediyesi Evi, Ömer Ziya Sarıgüzel Evi, 

Nakipoğlu Evleridir. Eldem bu plan tipinde Konya'dan üç adet örnek ev vermiştir. 

Konya Türbe Önü Çelebi Şahabettin evi (Eldem, 1968: 118) (Çizim: 185) iç sofalı 

bir yüzlü plan tipi katalogdaki Hasip Dede Evi planına benzerliği net bir şekilde 

görülmektedir. Her iki evin iç sofasının bir ucunda pencere boşluğu vardır. 

Gebze'deki benzer bir ev plan şemasında iç sofanın bir ucu duvar ile kapatılmıştır. 

(Çizim: 186) İstanbul, Fındıklı'daki evde plan üzerinde iç sofanın kapalı duvarına 

merdivenin konumlandığı izlenmektedir. (Çizim: 187) 

 Eldem'in iki yüzlü iç sofalı eyvanlı ideal tipi, Konya evlerinde Tip 3 

içerisinde yer almaktadır. Uşak'taki iç sofalı evde, iki oda arasına yerleştirilmiş 

eyvan şeklindeki merdiven evi ile sofaya ulaşılmaktadır. (Eldem, 1968: 102)  (Çizim: 

188)  Evin çokgen çıkması katalogda Arapoğlu Kosti Evi, Akça Konak ve 

Abdülkadir Dolmacı evi ile örtüşmektedir. İstanbul Topkapı Caddesindeki bir 

evde(Eldem, 1968: 160)  simetrik iki adet merdiven evi odaların ortasında karşılıklı 

yerleştirilerek iç sofaya açılmaktadır. (Çizim: 189) 

 Nur Urfalıoğlu Antalya, Burdur ve Isparta evlerini birlikte ele almıştır. 

(Urfalıoğlu, 2010) Evlerin plan özellikleri bölümünde iç sofalı plan tipinde 

Antalya'da iki, Burdur'da on iki, Isparta'da on dört ev tespit etmiştir. Sonuç kısmında 

Türkiye'nin Batı Akdeniz bölgesi için iki adet plan tipi belirlemiştir. Bunlardan iç 

sofalı plan tipi Konya evlerindeki Tip 3 ile aynı şemayı yansıtmaktadır. Sofanın 

ortada yer alması ve oda sayısının beş adet olması ve merdiven evinin bir eyvan 

şeklinde orta akstan sofaya açılması Tip 3 ile çok benzer özellikler sergilemektedir. 

(Çizim: 190) 

 Hatice Uçar Bayburt Evleri plan tipolojisinde, Konya evleri Tip 3'le aynı plan 

özelliklerinde evler ortaya koymuştur. Bayburt evlerindeki plan tipolojisinde yer alan 
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bu evler 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, iç sofalı, ticari ilişkilerin gelişmesine bağlı 

olarak Avrupa mimarisi etkisinde kalarak ortaya çıkan evler olarak 

tanımlanmaktadır. (Uçar, 2008) (Çizim: 191) 

 Sakarya ve çevresindeki evleri inceleyen Yusuf Çetin, (Çetin, 2007) Konya 

Evleri Tip 3'e benzeyen iç sofalı plan örneklerine yer vermiştir. Taraklı Çakıroğlu 

Konağı iç sofaya bağlanan eyvan şeklindeki merdivenleri ile görülmektedir. (Çizim: 

192)  Sapanca Yanık Ertekinler Evi(Çizim: 193)  birinci kat planı iç sofalı ve üç 

kollu merdiveni ile katalogdaki Akça Konak ile benzerlik sergilemektedir. Pamukova 

Orhan Gürevin Evi ise iç sofalı planı ve sofa aksındaki merdiveni ile Konya Tip 2 ile 

uyumlu bir şekildedir. (Çizim: 194) 

 Yüksel Sayan Sivrihisar Evleri çalışmasında plan şeması olarak Tip 3'e 

benzeyen bir konutu incelemiştir. (Sayan, 2003) Sivrihisar'daki Zaimoğlu Konağı 

sofaya açılan eyvan şeklindeki merdiven evi ve iç sofa düzeniyle karşımıza 

çıkmaktadır. (Çizim: 195) 

 Kocaeli(İzmit) kent merkezindeki evlerin bazılarında iç sofalı plan tipi 

kullanılmıştır. (Erdoğan vd., 2011)Hacı Hasan Mahallesi Çukurçeşme Sokaktaki bir 

evde, (Çizim: 196)  Konya'da Tip 2 örneklerine benzeyen bir plan uygulanmıştır. 

Fatma Güzin Bayraktar Evinde ise Konya Tip 3 plan tipinin benzeri ile 

karşılaşılmaktadır. (Çizim: 197)  Yine aynı plan şeması Yavuz Ulugün evinde de 

görülür. (Çizim: 198) 

 Doğan Demirci Isparta Evlerinde yaklaşık yüz adet iç sofalı evi incelemiştir. 

(Demirci, 2011)Plan özellikleri bakımından Konya Tip 2 ve Tip 3 grubuna giren 

birçok konut bulunmaktadır. Isparta evlerinden her iki plan grubundan birkaç örnek 

verilmiştir. Konya'nın Tip 2 plan tipine benzeyen evlere, Isparta'dan örnek olarak; 

Eşref Korcan Evi, (Çizim: 199)  Kıymet Dolmacı Evi, (Çizim: 200)  verilebilir. Tip 3 

benzeri Isparta evleri ise, Teyfik Turak Evi, (Çizim: 201)  Mustafa Güllü Evi, 

(Çizim: 202)  Çay Boyu Çınar Caddesindeki konutlardır. (Çizim: 203) 

 Akşehir evlerinde de iç sofalı plan uygulanmıştır. Akşehir, Eski Kale 

Mahallesi, Süleyman Ağa Sokak, No:11'de yer alan konutun iç sofalı planı   

Konya'nın Tip 2 plan tipi ile benzerlikler sergilemektedir. Ortada konutun 
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derinliğince bir sofa, karşılıklı ikişer oda ve sofanın üzerindeki merdiven planı 

meydana getirmektedir. (Çizim: 204) 

 Beyşehir evlerinde de iç sofa plan tipi çok tercih edilmiştir. Beyşehir için 

hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında birçok Beyşehir evinin rölöve 

projeleri yapılmıştır. Kendimin de içinde yer aldığı proje ekibindeki çalışmalarda, iç 

sofalı evler ile karşılaşılmıştır. Ayrıca Beyşehir evleri, Osman Kunduracı'nın 

makalesinde de iç sofalı evlere ait örnekleri barındırdmaktadır. (Kunduracı, 2007)  

Konya'nın Tip 3 plan tipi ile uyuşan en güzel ev, Beyşehir'de Hacı Akif Evinde 

ortaya çıkmaktadır. (Çizim: 205) Beyşehir'de Muzaffer Şişbot (Çizim: 206) ve 

Hüseyin Tekin (Çizim: 207)  evleri de Tip 3 plan tipinde; derinlemesine uzanan iç 

sofayı bir eyvan şeklinde kesen merdiven evi ve karşılıklı ikişer odadan oluşan plan 

şemasında karşımıza çıkmaktadır. Konya'nın Tip 2 plan tipine uygun evlerde 

Beyşehir'de yapılmıştır. Hakkı Küçükuysal(Çizim: 208)  ve Fatma Çay (Çizim: 209) 

evlerinde iç sofa içerisindeki merdiven ve oda düzenlemeleri Konya örneklerindeki 

Tip 2 ile uyuşmaktadır. 

 Aksaray evleriyle ilgili yapılan iki tezde Tip 3 içerisinde yer alan iç sofalı ev 

planları görülmektedir. Zekai Erdal yüksek lisans çalışmasında Aksaray evlerini 

incelemiştir. (Erdal, 2003) Aksaray Hacı Osman Ünal Evi 20. yüzyıl başlarına 

tarihlendirilmiş olup, ortada dikey dikdörtgen iç sofası, yanlarındaki odaları ve sofayı 

dikey doğrultuda kesen merdiven evi ile Tip 3 plan grubunu yansıtmaktadır. (Çizim: 

210)  Aksaray Kadıoğulları Evi kitabesine göre 1894 yılına tarihlendirilmiş ve çok 

küçük farkla aynı plan şemasını yansıtmıştır. (Çizim: 211) Tülay Karadayı Yenice 

doktora tezinde Aksaray evlerinden örneklerin planlarını yayınlamıştır. (Yenice, 

2012) Bunlardan Çorakçılar Konağı iç sofalı planlanmış olup, sofada karşılıklı 

simetrik sıralanan üçerli toplam altı odası ve balkonları ile dikkati çekmektedir. 

(Çizim: 212)  Planlamada her ne kadar merdiven iç sofaya paralel ve sofa içerisinde 

yer alsa da plan kurgusu Tip 3. gruba işaret etmektedir. Aksaray Perekler konağı 

planı aynı şemayı yansıtmaktadır. (Çizim: 213) İç sofa da karşılıklı altı oda vardır. 

Ancak merdivenler çoğalmıştır. Sofaya dik, paralel ve sofa içerisinde merdiven 

kullanımı yine Tip 3 plan grubunu hatırlatmaktadır. 
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 Afyonkarahisar  Evlerinin plan özelliklerinin, Konya Evleri ile benzeyen 

yönleri bulunmaktadır. Yasemin Özek Karadeniz tezinde Afyonkarahisar evlerine ait 

planlara yer vermiştir. Afyonkarahisar Eskikarakol Sokak 5-12 numaralı ev iç sofası, 

sofa içerisindeki tek kollu merdiveni ve plan dağılımındaki şema ile Tip 2. grupla 

benzerlik göstermektedir. (Çizim: 214) Afyonkarahisar Eskikarakol Sokak 7 

numaralı ev iç sofalı tasarlanmıştır. Ancak sofanın iki cephesinde iki kollu ve tek 

kollu merdiven tasarlanmış olup, çatı katındaki cihannüma ve planlama Tip 3 ile 

örtüşmektedir. (Çizim: 215) 

 Tüm bu örneklerin de gösterdiği gibi, Konya'da gelişen plan tipolojisi 

içerisinde Tip 2 ve Tip 3 olarak belirlediğimiz iç sofalı planların, Osmanlı 

coğrafyasında değişik bölgelerde uygulama alanı bulduğu görülmektedir. Konya 

çevresinden Akşehir, Beyşehir, Aksaray ve Ereğli'den örnekler verilmiştir. Batı 

Akdeniz'de Antalya, Burdur, Isparta evlerinde iç sofalı planlar ile karşılaşılmıştır. 

Karadeniz'de Bayburt ve Vezirköprü evlerinde, Marmara'da; İstanbul başta olmak 

üzere, Gebze, Sakarya, Sapanca, Pamukova, İzmit evlerinde, Ege bölgesinde Uşak 

evlerinde, İç Anadolu'da Sivrihisar, Afyonkarahisar evlerinde, Balkanlarda Sırbistan 

örneği iç sofalı planı yansıtmaktadırlar. 

 3.9.2. Yapı Elemanları Ve İç Süsleme: 

 Yapı elemanlarından oda içi donatılardan olan; yüklük, çiçeklik, gömme 

dolap, ağzıaçık ve tavanlar karşılaştırma yapabilmeye olanak sağlayan unsurlardır. 

Konya evlerinde oda içi donatılarda tasarım ilkeleri fazla değişmemiştir. Genellikle 

dönemin süsleme anlayışına göre ahşap aksam üzerinde farklı motifler tercih edilmiş 

veya sade bir tasarım uygulanmıştır. 

 Konya ev örneklerinde yüklük, çiçeklik, gömme dolap, ağzıaçık kullanımı 

katalogda otuz beş adet evde görülmektedir. Benzer özelliklerde dolaplar Konya 

çevresindeki Akşehir, Beyşehir ve Karaman evlerinde bulunmaktadır. Akşehir Müftü 

Abdullah Evinde çiçeklik sade tasarımıyla dikkati çekmektedir. (Fotoğraf: 381) 

Odanın bir duvarında gömme dolap,  ve ağzıaçıklar görülmektedir. Beyşehir Hacı 

Akif evindeki yüklük+çiçeklik+ağzıaçık dizilim şeması (Fotoğraf: 382) Konya evleri 

ile benzer bir donatıyı sergilemektedir. Yine aynı evde farklı bir odadaki yüklük ve 
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gömme dolaplar sade işçilikleri tablalı kanatları ile görülmektedir. (Fotoğraf: 383)  

Ayrıca Hacı Akif Evinde, (Fotoğraf: 384)  Konya evlerinde çok rastlanan bağımsız 

aynalık kullanımı da uygulanmıştır. Karaman'da geleneksel bir konutta 

yüklük+çiçeklik+ağzıaçık tasarımı yine Konya evleri ile aynı özelliktedir. (Fotoğraf: 

385)  Konya evlerindeki alçı malzemeden kemerli çiçeklikler, aynı sade tarzları ile 

Isparta evlerinde de izlenmektedir. (Fotoğraf: 386) Isparta evlerindeki gömme 

dolaplarda, Konya'daki örnekler gibi tablalı kapaklara sahiptir. (Fotoğraf: 387) 

Anamur Kısakahyaoğlu Evi ağzıaçıkları da benzer üslup özellikleri ile 

Konya'dakilerle örtüşürler. (Fotoğraf: 388)  Safranbolu Hacı Hüseyinler Evinde, oda 

içi simetrik çiçeklik ve gömme dolapların yerleştirilme tarzı, (Fotoğraf: 389)  Konya 

Muharremoğulları Evindeki simetrik çiçekliklere benzerliği hususunda dikkati 

çekmektedir. 

 Anadolu Türk Evinde yüklük, gusülhane, gömme dolap, ağzıaçık ortak donatı 

elemanlarıdır. Odaların içinde dolapların birer fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar 

kullanımlarına göre yüklük, testilik, peşkirlik, lambalık, şerbetlik, çezvelik, fincanlık, 

kavukluk, çubukluk gibi isimler almaktadır.(Küçükerman, 1995: 131) Çiçeklikler 

bölgelere göre farklı isimler alabilmektedir. Konya'nın çiçekliği Kayseri'de, kemerli 

bir niş şeklinde, şerbetlik adını almıştır. (Fotoğraf: 390)  Keza Safranbolu evlerinde 

yoğun ahşap kullanımına bağlı olarak yüklük, ağzıaçık, çiçeklik daha gösterişli ve 

süslemeli tarzları ile Konya örneklerinden farklılaşırlar. (Fotoğraf: 391)  Bu farklılık 

ve yoğun süsleme anlayışı İstanbul'daki yalılarda, köşklerde en üst zirveye ulaşır. 

Şerifler Yalısı çiçeklik ve dolap süslemeleri, oda içi ihtişamın somut göstergeleridir. 

(Fotoğraf: 392) 

 Konya'da ahşap kirişlemelerin üzerinin, çıtalı(pasalı) veya düz ahşap kaplama 

tahtası ile kapatılmasından sonra, yerel adları fırfır veya marul terimleri ile 

adlandırılan tavan göbekleri görülmeye başlanmıştır. Pasalı tavanlar, 

Isparta(Fotoğraf: 393)  ve Safranbolu(Fotoğraf: 394)  evlerinde görülmekle birlikte 

örneklerini aşağıda sıraladığımız evlerde de kullanılmıştır. Anadolu'daki örneklerle 

temel prensipte aynı yöntemlerle yapılan tavan göbekleri büyüklükleri, süsleme 

programları ile benzerlik veya farklılık sergilemektedir. 
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 Tavan göbeklerinde benzer misaller daha çok Konya çevresinde 

yoğunlaşmaktadır. Beyşehir Hacı Akif Evi elips tavanı ve göbeği, (Fotoğraf: 395)  

Konya Arapoğlu Kosti Evi tavanı ile benzer özellikler sergiler. Ortada tavan göbeği 

ve bundan ışınsal demetler saçan uygulama ve istiridye kabuğu motifleri birbiri ile 

örtüşen motiflerdir. Beyşehir'deki iki ayrı evde görülen tavanlardaki sekiz kollu 

yıldız ve üç kademeli fırfır tavan Konya örnekleri ile uyumludur. (Fotoğraf: 396, 

397)  Ayrıca Akşehir'deki Tabak Hamam Sokakta bulunan bir evde fırfır tavan 

göbeği izlenmektedir. (Fotoğraf: 398) Avanos'ta Doktor Konağı'nda yine iki adet 

fırfır tavan göbeği ile karşılaşılmaktadır. (Fotoğraf: 399, 400)  Fırfır tavan göbekleri 

Mersin'de üç adet evde daha uygulanmıştır. (Fotoğraf: 401-403)  Konya'nın alçı 

tavan göbeklerinin benzerleri ise Isparta Kadir Boylu Evi (Fotoğraf: 404)  ile 

Burdur'da bir evde yapılmıştır. (Fotoğraf: 405) 

 Konya'nın daha mütevazi tavan göbekleri, büyük konaklarda, aşağıdaki 

örneklerde, kullanıcının ekonomik gücüyle bağlantılı olarak, farklılaşarak büyürler 

ve süslemeleri de bu nispette yoğunlaşır. Karaman Tartanlar Evi (Fotoğraf: 406)  ve 

İsmail Karabaş Evi yoğun süslemeleri ile dikkat çekmektedir. (Fotoğraf: 407)  Bu tip 

tavan göbekleri ile Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde karşılaşılmaktadır. Özellikle 

Birgi, Bursa, Datça, Divriği, Kula, Kütahya, Sivas, Safranbolu, Tokat, Trabzon'da 

büyük ve yoğun süslemeli tavanlar ve tavan göbekleri bulunmaktadır. (Fotoğraf: 

408-417)  En güzel örnekler ise başkent İstanbul'da yer almaktadır. Şerifler Yalısı 

tavanı bunun en çarpıcı örneklerinden birini yansıtmaktadır. (Fotoğraf: 418) 

3.10.3. Cepheler: 

 Cepheler bölümünde Konya Evlerinde gelişen ve değişen cephe mimarisi 

unsurları sıralanarak, Anadolu'da benzer veya farklı örnekler ile karşılaştırılacaktır. 

Cephelerde mimari aksamın ana başlıkları altında, diğer kentlerdeki örnekler 

irdelenecektir. 

 3.9.3.1.Üçgen Alınlıklar:  

 Katalogumuzda yer alan on sekiz evde üçgen alınlık görülür. Benzer 

uygulamaların diğer Anadolu şehirlerindeki örnekleri incelendiği zaman; üçgen 
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alınlık kullanımının bir dönem moda haline geldiği söylenebilir. Üçgen alınlıklar 

Konya'da çıkmalarda veya ana çatı düzeninde, beşik çatılı yapılmışlardır. Aynı 

kullanım Anadolu'daki örneklerde de görülmektedir. Ancak Konya'dan farklı olarak 

kırma çatı ile birlikte oluşturulan üçgen alınlıklar tespit edilmiştir. Üçgen alınlıkların 

durumu  ana başlıklarda incelenmiştir. 

 Çıkmalarda Üçgen Alınlık Kullanımı: Konya'da en fazla görülen üçgen 

alınlık uygulaması olup, katalogda on beş adet evde görülmektedir. Çıkmaların 

tümünün üzeri bağımsız beşik çatı ile kapatıldıktan sonra, ana çatıya saplanmış veya 

kendi içinde bağımsız kalmıştır. Bu duruma ana çatının şekli neden olmaktadır. Eğer 

ana çatı kırma ise çıkma çatısı ana çatıya saplanmıştır. Ana çatı beşik çatılı ise, 

çıkma çatısı bağımsız bir şekilde kalmıştır. 

 Anadolu'da ana çatısı kırma olup, çıkma çatısı saplanarak oluşan üçgen 

alınlıkların örnekleri arasında; Akşehir, Alanya, Amasya, Beyşehir, Burdur, Bursa, 

Çeşme, Milas, Mudanya, Safranbolu, Side, Tokat, Trabzon Akçaabat, Trabzon evleri 

sayılabilir. (Fotoğraf: 419-432) İstanbul Sarı Köşk ise cepheden oldukça dışarı taşkın 

balkon çıkması, oldukça büyük bir beşik çatı altındaki üçgen alınlıklı görünümü, bu 

tipin en gelişmiş şeklidir diyebiliriz. (Fotoğraf: 433) İstanbul Yalılarından iki 

örnekte, beyaz renkli evde, iki kat boyundaki çıkmanın beşik çatısının, ana kırma 

çatıya saplanmasıyla meydana gelen üçgen alınlıkları, daha rahat izlenebilmektedir. 

(Fotoğraf: 434) 

 Konya'da Köprübaşı Karakolu, Feride Uğurlu Evi, Ziynet Candan evinde 

beşik çatı hem ana çatıda hem de çıkmada kullanılmıştır. Bu durumun cephedeki 

yansıması, çıkma çatısının ve üçgen alınlığın, ana çatının altında bağımsız olarak yer 

almasına neden olmaktadır. (Şekil: 24) İncelenen Anadolu evlerinde bu tarz 

uygulamaya sadece Antalya Kaş'ta bir evde rastlanmıştır. Balkon çıkması üzerindeki 

üçgen alınlık altta, ana çatıdan bağımsız bir şekilde konumlanmıştır. (Fotoğraf: 435) 

 Ana Çatıda Üçgen Alınlık Kullanımı: Beşik çatının ana çatıyı 

şekillendirmesi üçgen alınlığın oluşumuna sebep olmaktadır. Konya'da bu şekilde 

çatı sistemi Atatürk Evi, Feride Uğurlu Evi, Köprübaşı Karakolu, Meram Belediyesi 

Evi, Nakipoğlu Taş Konak, Ziynet Candan Evi'nde kullanılmıştır. Anadolu'daki 
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benzer örnekler; Akşehir, Tire evlerinde ana çatıya bağımlı üçgen alınlıklar 

izlenmektedir. (Fotoğraf: 436, 437) İskilip'deki bir örnekte ise farklı olarak ana beşik 

çatı uzatılarak çıkmaların üzeri kapatılmıştır. (Fotoğraf: 438) İstanbul'daki değişik bir 

misalde ana beşik çatıya ikinci bir beşik çatı saplanmak suretiyle iki cephede üçgen 

alınlık meydana getirilmiştir. (Fotoğraf: 439) İstanbul Yeniköy'de yan yana iki  

yalıdan birinde balkon üzeri üçgen alınlık, diğerinde ana çatıdaki üçgen alınlık iki tip 

arasındaki farkı anlatmaya yardımcı olmaktadır. (Fotoğraf: 440) 

 Çatı Katlarındaki Üçgen Alınlıklar: Çatı katlarını örtmek için genellikle 

beşik çatı kullanılmıştır. Beşik çatı tercihi ise yine üçgen alınlığın ortaya çıkması 

sonucunu doğurmuştur. Konya'da Perihan Özkoç, Abdülkadir Dolmacı, Vaiz 

Mehmet Ali Oğlu Osman evlerinin çatı katları bu şekilde üçgen alınlıklara sahip 

olmuştur. Kastamonu'daki bir evde aynı çatı katı oluşumunda üçgen alınlık 

görülmektedir. (Fotoğraf: 441) 

 Kırma Çatının Devamı Niteliğindeki Üçgen Alınlıklar: Ana kırma çatı 

sistemi içerisinde, yatay ve dikey simetri aksının ortasında yapılan bir üçgen alınlık 

uygulamasıdır. Konya evlerinde örneğine rastlanılmamıştır. Anadolu'da Bursa, 

Divriği, Eskişehir, İzmit, Kayseri, Kütahya, Urfa ev örneklerinde kırma çatı ile 

birlikte üçgen alınlık oluşturulmuştur. (Fotoğraf: 442-448) Rize'deki bir evde 

fotoğrafın sağındaki uygulama kırma çatının devamında oluşturulan üçgen alınlık 

olup, fotoğrafın solunda beşik çatının saplanması sonucu oluşan üçgen alınlık 

izlenmektedir. (Fotoğraf: 449) 

3.9.3.2. Doğrudan Sokağa Açılan Girişler:  

 Konya Evlerinde doğrudan sokağa açılan girişler değişimin bir göstergesi 

olarak tespit edilmiş olup, katalogda yirmi dört adet evde görülmektedir. Kendi 

içerisinde kaldırımla veya merdivenle ulaşılan girişler olarak daha önce 

tanımlanmıştır. Anadolu'da bu şekilde merdivenle ulaşılan ve bir niş içerisindeki 

girişler değişik bölgelerde uygulama alanı bulmuştur. Ayrıca doğrudan kaldırımla 

sokağa açılan giriş örneği de vardır. 
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 Sokağa Merdivenle Ulaşılan Girişler:  

 Sokağa merdivenler ulaşılan girişlerde kendi içinde iki grup oluşturmaktadır. 

İlki doğrudan üst kata çıkılan merdivenli düzenlemedir. Yapının bodrum veya zemin 

katı merdivenle aşılarak doğrudan üst kata çıkılmaktadır. Bu evlerin ortak özellikleri 

tek veya iki katlı olmaları ve çıkmalarının bulunmamasıdır. Konya'da en güzel örneği 

Nakipoğlu Taş Konakta uygulanmıştır. Zeminden merdiven yardımıyla doğrudan üst 

kata ulaşılır. Zemin kat odalarına dışarıdan ve içeriden girilmektedir.  Akşehir'deki 

bir evde yatay simetri aksının tam ortasına açılan giriş doğrudan üst kata ulaşmakta 

olup, derince bir niş içerisinde yer almıştır. (Fotoğraf: 450)Balıkesir ve Bergama'da 

iki katlı evlerde merdiven doğrudan üst kata çıkmaktadır. (Fotoğraf: 451,452) 

Bergama'daki örnekte girişte, merdiven basamak sayısının fazlalığı görünümü daha 

etkili kılmıştır. Isparta evindeki başka bir uygulamada tek katın, giriş açıklığına 

merdiven ile çıkılmaktadır. (Fotoğraf: 453) 

 İkinci gurubu ise merdivenle zemin kata ulaşılan evler oluşturmaktadır. Evler 

genellikle iki veya üç katlıdır. Girişlerin üzerinde ise çıkma düzenlenmiştir. 

Konya'nın değişen cephe mimarisinde en çok bu tasarım yapılmıştır. Akşehir'den bir 

örnekte yatay simetri aksında bulunmayan giriş, merdivenle doğrudan zemin kata 

ulaşmakta olup, giriş nişinin üzerinde çıkma bulunmaktadır. (Fotoğraf: 454) Bursa 

evinde ise benzer şekilde merdiven ile zemin kat girişine ulaşılır. İçeri çekilen giriş 

açıklığının üzerinde balkon çıkması vardır. (Fotoğraf: 455) Edirne evlerinde iki 

örnekte yatay ve dikey simetri akslarının tam ortasına giriş açıklığı oturtulmuştur. 

Giriş içeri çekilmiş ve üzerine çıkmalar yerleştirilmiştir. Oranları nispetinde en 

uyumlu örneklerdir diyebiliriz. (Fotoğraf: 456, 457) Aynı tasarım ilkeleri Isparta, 

İzmit, Kırklareli, Kütahya evlerinde de yapılmıştır. (Fotoğraf: 458-461) Bir dönemin 

modası sıra evlerde de benzer uygulamalara gidilmiştir. Edirne, İstanbul, İzmir sıra 

evlerinde aynı mimari  unsurları bulabilmekteyiz. (Fotoğraf: 462-464) 

 Sokağa Kaldırımla Ulaşılan Girişler:  

 Konya evlerinde on üç adet sokağa doğrudan kaldırımla ulaşan örnek 

verilmiştir. Genellikle girişin üzerinde çıkma tasarımına gidilmiştir. Doğrudan zemin 

kata açılan girişlerdir. Antalya'da üç katlı bir evde, giriş içeri çekilmiş, doğrudan 
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sokağa kaldırımla açılan bir düzenlemeye gidilmiştir. Girişin üzerinde balkon 

çıkması bulunmaktadır. (Fotoğraf: 465) 

3.9.3.3. Köşe Taşları, Köşe Plaster, Yatay Kat Ayrımları, Uygulamaları: 

 Köşe taşları, yatay kat ayrımları ve köşe plasterlar süsleme amaçlı kullanılan, 

dekoratif unsurlardır. Köşe taşı ve plaster görülen evlerde, genellikle, profilli 

silmelerle hareket kazandırılan, taş malzemeden, yatay kat ayrımlarına da yer 

yerilmiştir. Cephelerde görülen bu mimari unsurlar, değişen Konya evlerinde tespit 

edildikten sonra Anadolu ölçeğinde karşılaştırılmıştır. 

 Köşe taşları iki şekilde kullanılmaktadır. İlk uygulama şaşırtmalı olarak 

adlandırdığımız, kare ve dikdörtgen parçaların sırayla üst üste dizilerek 

oluşturulandır. Daha önce Konya Evlerinde yedi adet örnekte tespit edilmiştir. 

Anadolu örneklerinden Akşehir'de iki katlı evin köşesinde tüm cephe boyunca 

şaşırtmalı taş dizisi yapılmıştır. (Fotoğraf: 466) Bartın evinde yine tüm cephe 

doğrultusuna dışa taşkın şaşırtmalı taşlar vardır. (Fotoğraf: 467) Benzer şaşırtmalı 

taşlar Buca, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İzmit, Kayseri, Kırklareli ve Tire evlerinde 

görülmektedir. (Fotoğraf: 468-475) 

 İkinci tip düz köşe taşları ismiyle tanımlanmıştır. Taşlar, kare veya 

dikdörtgen biçimli yapılmışlardır. Aynı ölçülerde tek tip tercih edilen taşlar, dikey 

doğrultuda aynı satıh üzerinde, düz bir şekilde üst üste dizilerek görsel hareketlilik 

sağlanmıştır. Konya evlerinde düz köşe taşları, Akça Konak, Atatürk Evi, Mimarlar 

Odası cephelerinde izlenmektedir. Afyon'dan seçtiğimiz bir evde zemin katta 

yapıldığı görülmektedir. (Fotoğraf: 476) Akşehir evleri içinde görülen başka bir 

uygulamada ise zemin katta köşelerde ve cephelerde sergilenmektedir(Fotoğraf: 

477). Trabzon Atatürk Evinde arada boşluk bırakılarak köşeleri pahlı izlenirler. 

(Fotoğraf: 478) Bergama misalinde ise üst katta düz köşe taşı, alt katta şaşırtmalı 

köşe taşı birlikte kullanılmıştır. (Fotoğraf: 479) 

 Köşe plasterları yine süsleme amaçlı evlerin köşelerindeki yerini almaktadır. 

Konya'da Arapoğlu Kosti Evi ve Noter Ragıp Anadol Evi köşe plasterlarını 

cephelerinde sergilemektedirler. Antalya örneğimizde üst katta yivli plaster sütunlar 

köşelerde görülmektedir. (Fotoğraf: 480) Edirne de ise evin alt ve üst katlarında köşe 



 

361 

 

yapan tüm unsurlarda kullanılmıştır. (Fotoğraf: 481) Isparta ve Kırklareli evlerinin 

üst katlarının köşelerinde de plaster sütunlar görmek mümkündür. (Fotoğraf: 482, 

483) 

3.9.3.4.Dalgalı Saçaklar: 

 Dalgalı saçaklar Konya evlerinde Mimarlar odasında ve plan özellikleri 

değişen ikiz Maruni konağında görülmektedir. (Fotoğraf: 484) Sedat Hakkı Eldem'e 

göre dalgalı saçaklar özellikle Doğu Rumeli, İstanbul, Edirne ve Balkanlarda çok 

kullanılan mimari bir öğe haline gelmiştir. (Eldem, 1974:44) Barok karakterli bu tarz 

saçakların örnekleri Eldem'in bahsettiği gibi daha çok balkanlarda yoğunlaşmakta 

olup, Anadolu'da da benzer uygulamaları izliyoruz. Bulgaristan, Koprivştitsa'da 

dalgalı saçaklı bir ev bulunmaktadır. Dalgalı saçağı cepheden dışarı doğru taşırılarak 

özellikle vurgulanmıştır. (Fotoğraf: 485) Doğu Rumeli'deki evde ise dalgalı saçak 

daha mütevazi küçük boyutta karşımıza çıkmaktadır. (Fotoğraf: 486) Yine Doğu 

Rumeli'de başka bir evde tüm cephede üç ayrı bölüm halinde dalgalı saçak 

kullanılmıştır. (Fotoğraf: 487) Anadolu'da Eskişehir Odunpazarı evlerinde üç farklı 

konutta çıkmaların üzerine dalgalı saçak oturtulmuştur. (Fotoğraf: 488-490) 

Isparta'daki iki katlı evin içeri çekilen ana girişin üzeri yine dalgalı saçak ile 

vurgulanmıştır. (Fotoğraf: 491) İstanbul Suadiye Köşkünde ise cihannümanın üstü 

dalgalı saçak ile dizayn edilmiştir. (Fotoğraf: 492) Kırklareli'nde içerlek üçlü girişin 

üzeri yine dalgalı saçak ile tamamlanmıştır. (Fotoğraf: 493) Makedonya'daki evin 

ana cephesinin tamamında dalgalı saçak bulunmaktadır. (Fotoğraf: 

494)Safranbolu'da ise çıkma üzeri dalgalı saçaklıdır. (Fotoğraf: 495) Dalgalı 

saçaların değişik bölgelerdeki bu kullanımı, bir dönemin tercih edilen süsleme amaçlı 

mimari elemanlarından olduğunu göstermektedir. 

3.9.3.5. Çıkmalar: 

 Geleneksel Türk evinde düz ve gönye çıkmalar çok sık kullanım alanı 

bulmuştur. Bu nedenle düz ve gönye çıkmalar karşılaştırmanın dışında tutulmuştur. 

 Çokgen çıkmalar ise değişimin ve Avrupa mimari öğelerinin etkisini gösteren 

evlerin mimari unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Konya'da Akça Konak, Abdülkadir 

Dolmacı Evi, Arapoğlu Kosti Evinde çokgen çıkmalar kullanılmıştır. Anadolu'daki 



 

362 

 

örneklerde benzer bir şemada uygulanmıştır. Antalya Akseki'deki bir konakta beş 

köşeli çıkma ile karşılaşılmaktadır. (Fotoğraf: 496) Keza Bayburt Fehmi Sekmenli  

Evinde de beş köşeli bir çıkma vardır. (Fotoğraf: 497) Beyşehir Çeçenler konağında 

yine beş köşeli çıkma tasarımı bulunmaktadır. (Fotoğraf: 498) Benzer bir beş köşe 

çıkma Tokat evinde görülmektedir. (Fotoğraf: 499)Konya'da beş köşe çıkma sadece 

Akça Konak'ta yer almıştır. Çıkmalara üç köşe tasarımı Kayseri'de ve 

Safranbolu'daki evlerde yerini almıştır. (Fotoğraf: 500, 501) Konya'da benzer üç köşe 

çıkmalar, Abdülkadir Dolmacı ve Arapoğlu Kosti evlerinde vardır. Tire'deki bir evde 

ise çıkma oval(yarım daire) formuyla tasarlanmıştır. (Fotoğraf: 502) İstanbul 

Süleymaniye'de bir evde ise iki kat boyu çıkma üç köşeli biçimde ortaya 

çıkmaktadır. (Fotoğraf: 503) 

3.9.3.6. Balkonlar: 

 Türk evinde değişimin yeni bir uygulamasında balkonlar yerini almaktadır. 

Genellikle çıkmaların yerine kullanılmışlarıdır. Sofaların dışa açıldığı yönlerde 

tasarlanmışlardır. Daha sonra balkonların teras şeklinde değişik formlarda da 

yapıldıkları görülmektedir. Konya evlerinde daha önce dokuz adet evde balkon tespit 

edilmişti. 

 Sofalarda dışa açılan balkonlara örnek olarak; Edirne, Amasya, Antalya(Kaş), 

Edirne Kaleiçi, Gaziantep, İstanbul,  İzmit, Kastamonu, Kayseri, Makedonya, Niksar, 

Safranbolu evleri verilebilir. (Fotoğraf: 504-515) Bartın'daki bir evde; sofa balkonu 

ve yan cepheye açılan ikinci bir değişik balkon tipi kullanılmıştır. (Fotoğraf: 516) 

 İstanbul Arnavutköy sıra evlerinde ise çıkmaların üzerinde en üst katlarda 

balkonlar izlenmektedir. (Fotoğraf: 517) İstanbul Ortaköy sıra evlerinde yine üç köşe 

çıkmaların üstünde balkonlar bulunmaktadır. (Fotoğraf: 518) 

 İstanbul Kuzguncuk'taki bir konakta  hem sofa balkonu hem de teras şeklinde 

balkonlar yapılmıştır. (Fotoğraf: 519) Konya'da teras biçiminde balkon, Atatürk 

Evinde düzenlenmiştir. 

3.9.3.7. Cihannümalar: 

 Evlerin en üst katına yapılan, derinlemesine dikdörtgen planlı, bir nevi çatı 

katlarıdır. Dışarıya açıldıkları yönlere ise seyir terası tarzına  üç yönü açık balkon 
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şeklindeki uygulamalardır. Katalogda, Fahrettin Altay Paşa Evi, Noter Ragıp Anadol 

Evi, Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi, cihannümalara sahiptir.  

 Anadolu'da cihannümalar, evlerin üst katlarında çatı katı biçiminde, ayrı 

birim halinde karşımıza çıkarlar. Genellikle üç yönleri açıktır. Ahşap malzemeden 

korkuluklar, direkler ve süslemeler ortak özellikleridir. Afyon, Avanos, Beypazarı, 

Edirne Kaleiçi, Edirne, İzmit'ten üç örnek ve Kırklareli evlerinde cihannümaları 

izleyebiliyoruz. (Fotoğraf: 520-528) 

 İstanbul cihannümaları daha büyük, gösterişli ve süslemeleri yoğun 

yapılardır. İstanbul'da fotoğraftaki iki evde cihannümaların çatı da nasıl 

şekillendikleri rahatlıkla görülmektedir. (Fotoğraf: 529) İstanbul Boğazdaki, köşk 

büyük bir cihannümaya sahiptir. (Fotoğraf: 530) Kadıköy'deki konakta ise 

cihannüma, cephedeki görünümüyle, daha fazla ön plana çıkarılmıştır. (Fotoğraf: 

531) 

3.9.3.8. Pencereler: 

 Konya Evi pencere cephelerinde değişim unsuru olarak taş ve ahşap 

malzemeden yapılan uygulamalar bulunmaktadır. Taş malzemeden, söve, lento veya 

kemer kullanımı katalogda altı evde yer bulmaktadır. Değişimin ahşap malzeme 

üzerinde Konya'daki örneklerinde, üçgen, dalgalı veya düz alınlıklar tarzında 

karşımıza çıkmaktadır. (Şekil:31) Barok karakterli yuvarlak kemerler yine ahşap 

malzemeden genellikle sofa çıkmalarında bulunmaktadır. Konya Burhanzadeler Evi, 

Muharremoğulları Evinde görüldüğü gibi. Konya'nın bağdadi tekniğinde yapılan 

taklit söve, lento ve kemer yapısına diğer kentlerdeki evlerde rastlanılmamıştır. 

 Konya'ya yakın mesafedeki Akşehir evlerinde, taş söve, lento veya kemerli 

pencereleri, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yapılan pencere tipolojisi 

çalışmasında çizimleriyle birlikte bulmaktayız.(Çizim: 216) Akşehir'deki bir ev 

fotoğrafında pencerelerde söve, basık kemer ve kilit taşı uygulaması izlenmektedir. 

(Fotoğraf: 532)  Benzer taş malzemeden söve ve kemerli pencereler ile Buca, 

Burdur, Isparta, İstanbul Yeniköy'de karşılaşılmaktadır. (Fotoğraf: 533-536)  Sivri 

kemerli taş malzemeden pencere Kayseri'de, yine taş malzemeden üçgen alınlıklı 

pencere Isparta Fethi Gülyağcı evinde bulunmaktadır. (Fotoğraf: 537,538) 
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 Ahşap malzemeden yuvarlak kemerli pencerelerin; Akseki, Safranbolu, Tire 

evlerinde örnekleri mevcuttur. (Fotoğraf: 539-541)  Ahşap malzemeden düz alınlıklı 

pencere İskilip Evinde, üçgen alınlıklısı ise Kırklareli'nde yer almaktadır. (Fotoğraf: 

542, 543)  İzmit ve Kütahya evlerinde ahşap dalgalı malzemeye damlalık altında yer 

verilmiştir. (Fotoğraf: 544, 545)  Edirne evindeki pencere sövelerindeki uygulamada 

zig zag kullanımı, Konya Atatürk Evi pencerelerini anımsatmaktadır. (Fotoğraf: 546) 

3.9.3.9. Kapılar: 

 Konya'nın değişen dış kapıları ahşap malzemeden tablalı imal edilmişlerdir. 

Daha önce kapılar bölümünde örnekleri sıralanmıştır.(Şekil:30) Konya'da metal kapı 

örneği ise Arapoğlu Kosti Evinde yapılmış olup, üzeri demir parmaklıklar ile 

süslenmiştir. Kapılarda görülen diğer bir değişim unsuru ise kapı etrafını 

çerçeveleyen taş lento, söve ve kemerlerdir. Konya'da Arapoğlu Kosti Evi, Mimarlar 

Odası, Noter Ragıp Anadol Evi, Sait Karaaslan Evinde kullanılmıştır. 

 Ahşap tablalı kapılara örnek olarak, Akşehir için hazırlanan kapı tipolojisi 

güzel bir göstergedir.(Çizim: 217)  Benzer tablalı kapılar Edirne, Isparta ve İstanbul 

Süleymaniye Ayrancı Sokaktaki İki evde görülür. (Fotoğraf: 547-550) 

 Kapıların taş malzemeden söve, lento ve kemerle şekillenmesi; Antalya, 

Bergama, Buca, Burdur, Isparta ve Mersin evlerinde uygulanmıştır. (Fotoğraf: 551-

556) 

 Metal kapılar; Antalya, Bergama, Buca, Burdur, Isparta evlerinde 

sergilenmektedir. (Fotoğraf: 551, 552, 553, 555, 557) Özellikle Antalya, Bergama ve 

Burdur ev örneklerinde kapı üzeri demir parmaklık motifleri, Konya Arapoğlu Kosti 

Evi demir parmaklıklarına benzerlikleri ile dikkati çekmektedir. 
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3.10. Tarihlendirme: 

 Konya ev örneklerini 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarına tarihlendirmiş 

bulunuyoruz.(Tablo 3) Tarihlendirme yapılırken bir takım kıstaslar göz önünde 

bulundurulmuştur. Evler hakkındaki bilgiler, kitabeler, 1921 yılı imar haritası,1928 

yılı kadostro haritaları, eski fotoğraflar, yazılı belgelerden, elde edilmiştir. Hakkında 

hiç bilgi bulunamayan evler mimari biçim, plan özellikleri, cephe karakterlerine göre 

karşılaştırılarak tarihlendirilmiştir. 

 Katalogda kitabesi bulunan tek örnek Feride Uğurlu Evi olup, 1920 yılına 

tarihlendirilmiştir. Yapım yılı bilinen diğer konutlar Marunilerin yapmış olduğu 

evlerdir. Atatürk Evi ve Arapoğlu Kosti Evi 1912, Mimarlar Odası 1910 yılında 

yapılmışlarıdır. Ev sahiplerinin akrabaları, torunları, komşuları ile yapılan 

görüşmelerde bir takım bilgilere ve tarihlendirmede olumlu neticelere yol açmıştır. 

Zehra Ertosun Evi(19. yüzyıl sonları), Abdülkadir Dolmacı Evi (19. yüzyıl sonları), 

Fahriye Büyükmatür Evi (20. yüzyıl başları) tarihlendirmesinde sözlü bilgilerde 

dikkate alınmıştır. 

 Haritalardaki bilgiler; bizi, katalogdaki evlerin hangi tarihten öteye 

gidemedikleri hakkında, kesin verilere de götürmektedir. 1921 yılı imar haritası, her 

ne kadar parselleri ve işlevini ihtiva etmese de mahalle ve sokak dokusu yapısının 

evlere göre nasıl şekillendiği açıkça görülmektedir. (Harita 1) Aynı sokak yapısının 

daha sonraki yıllarda değişmeden devam etmesi katalogdaki konutların 1921 yılından 

önce yapıldığına dair bir öngörüye olanak sağlamaktadır. Bu varsayımı güçlendiren 

bir veri de 1954 yılı imar planında (Harita 8), 1921 yılındaki konut alanları ile aynı 

şekilde örtüşen sokak ve caddeleri ile harita üzerindeki işli mevcut konut alanlarının 

çakışmasıdır. Esas veriyi 1928 yılı kadastro haritaları oluşturmaktadır. (Harita 2-7)  

Haritalarda konutların arsa durumları, evlerin mülkiyet durumu ve kimin üzerine 

kayıtlı olduğu gibi veriler tespit edilmiştir.  Elde edilen bilgiler ışığında 1928 yılı 

haritalarında katalogdaki evlerin hepsi mevcuttur. Buna göre 1921 yılında çok güçlü 

bir ihtimal, 1928 yılında ise kesin olarak incelediğimiz evlerin varlığı Konya'da 

mevcuttur. Sonuçta katalogdaki evlerin yapım tarihi 1921 ile 1928 yıllarından 

yukarıya gitmemektedir. 
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Konya Ev Örnekleri                             Tarihlendirme 
TİP 1 

14. KADEM (Aile Destek 
Merkezi) 

19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

15. Karatay Belediyesi 
(Eski Eser Restor.) 

20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

22. Musiki Sema Ve Der. 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

24. Muzaffer Ekmekçi 
Evi 

19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

28. Nurhan Halıcıoğlu 
Evi 

19. yüzyıl sonları-20. yüzyıl başı mimari 
biçim ve karşılaştırma 

34. Saffet Gökkaya Evi 19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

39. Zehra Ertosun Evi 19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 
karşılaştırma ve ev sahibinin bilgileri 

40. Ziynet Candan Evi 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

TİP 2 
3. Ali Ulu Evi 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 

karşılaştırma 
11. Hasip Dede Evi 19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 

karşılaştırma 
16. Kazım-Nesibe Evi 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 

karşılaştırma 
19. Meram Belediyesi 
Evi 

20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

25. Nakipoğlu Evi 19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

29. Ömer Ziya Sarıgüzel 
Evi 

20. yüzyıl başları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

TİP 3 
5. Abdülkadir Dolmacı 

Evi 
19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 

karşılaştırma ve ev sahibinin bilgileri 
6. Akça Konak 19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 

karşılaştırma 
4. Arapoğlu Kosti Evi 1912 
5.Atatürk Evi Müzesi 1912 

6. Burhanzadeler Evi 19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 
karşılaştırma ve  

7. Fahrettin Altay Paşa 
Evi (Numan Usta) 

20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma ve eski fotoğraflar 

8.Fahriye Büyükmatür 
Evi 

20. yüzyıl başları mimari biçim ve 
karşılaştırma ve ev sahibinin bilgileri 

9. Feride Uğurlu Evi 1920 kitabesi var 
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Tablo:3 Konya Ev Örnekleri Tarihlendirme Tablosu 
 

 Tarihlendirmede diğer bir kıstas mimari biçimler, yeni ve değişik 

uygulamaların Konya'da ilk ne zaman uygulanmaya başladığı kriteri göz önüne 

alınmıştır. Konya'ya batılı mimari unsurların ulaşması 19. yüzyıl sonlarını 

10.Hamamcı Bahattin 
Evi 

20. yüzyıl başları mimari biçim ve 
karşılaştırma  

12.İbrahim-Mustafa Evi 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

13. İlim Yayma Cemiyeti 
Gençlik Merkezi 

19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

17. Köprübaşı Karakol 20. yüzyıl başları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

18. Mahmut Dede Evi 19. yüzyıl sonları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

20. Mimarlar Odası ( Dr. 
Nevzat Özkal Evi ) 

1910 

21.Muharremoğulları 
Evi 

19. yüzyıl ortaları mimari biçim ve 
karşılaştırma  

23.Mustafa Özdemir Evi 20. yüzyıl başları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

26. Nakipoğlu Taş 
Konak 

20. yüzyıl başları mimari biçim ve 
karşılaştırma 

27. Noter Ragıp Anadol 
Evi 

20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

30. Perihan Özkarakoç 
Evi 

20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

31. Rahim Koyuncu Evi 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

32. Recep Altınok Evi 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

33. Recep Eken Evi 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

35.Sait Karaaslan Evi 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

36.Serficeli Osman 
Anadolu Evi 

19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başları mimari 
biçim ve karşılaştırma 

37.Üzeyir Özyurt Evi 20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 

38.Vaiz Mehmet Ali 
Oğlu Osman Evi 

20. yüzyıl ilk çeyreği  biçim ve 
karşılaştırma 
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bulmaktadır. Konya' da değişimin görüldüğü ilk eserler devlet tarafından inşa 

ettirilmiş  kamu yapılarıdır. II. Mahmut dönemine ait Aslanlı Kışla modernleşme 

sürecini başlatmıştır. Takip eden değişimler, 1869 yılı Erkek Rüştiyesi, 1872 Kız 

Rüştiyesi, 1875 Konya Darül Müallimin, 1889 Konya İdadisi gibi yapılarda görülür.( 

Önder, 1952:55) Bu yapılar görünümleri itibariyle geniş konaklara benzemektedir. 

(Tanyeli, 2001:186) 

 Osmanlı başkenti İstanbul'da  17.-19. yüzyılda  ortaya çıkan batılı bezeme 

unsurları, yeni mimari akımların konut mimarisinde uyguladığı bilinmektedir. 

İstanbul'un barok bezemeleri, yeni barınma kültürü Konya'ya 19. yüzyıl sonunda 

ulaşmıştır. (Tanyeli, 2001:185) Böylece Konya evlerinde gelişme ve değişim 19. 

yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında görülmeye başlanır. 
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4. SONUÇ: 

 Konya, hemen yanındaki Çatalhöyük'le başlayan  9000 yıllık kent yaşamı, ev 

yapımı ve konut kültürüne sahiptir.  Çalışmamızda bu tarihi süreç içerisinde, Konya 

merkezinde günümüze kalabilen 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarındaki evler 

içerisinde mimari gelişim ve değişimin öğeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Konya'da 

tescilli veya tescilsiz tarihi konutların geneli 100-125 yıl arasında değişen bir 

geçmişe sahiptir. Konya'nın hayatlı ve tek katlı mabeyinli geleneksel evleri 1980'lere 

kadar sayıları bir hayli fazlaydı. Konya'nın şehir dokusunun 1980'lere kadar %75 

oranında kerpiç malzemeli evlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yıllardan 

sonra hızlı bir kentleşme kerpiç yapıları yok etmiştir. Ev sahiplerinin rant kazanma 

amacı, kamu kurumlarının yol açma vb. gerekçeleri tescili konutların bile 

yıkılmasına neden olmuştur. Sonuçta, Konya il merkezinde geleneksel bir Konya 

evinin tüm unsurlarını barındıran yapı örneği günümüze ulaşamamıştır. Konya'nın 

geleneksel konutlarına sahip çıkamaması, günümüzdeki tescilli konutlarla 

karşılaştırılınca Konya evlerinin yeniden ele alınmasının gereğini ortaya çıkarmıştır. 

 Celile Berk; Konya'nın iç sofalı evleri için, Konya'ya yabancı, asli geleneksel 

evler olmadıkları, zengin sınıfın yeni bir ev tasarımı olduğunu, söylemektedir. Bizim 

çalışmamızda yer alanlarda dahil olmak üzere  Konya genelindeki tescilli evlerin 

neredeyse tamamı Celile Berk'in geleneksel dışında tuttuğu iç sofalı evleri 

kapsamaktadır. Kafaları karıştıran asıl sorun burada ortaya çıkmıştır. Celile Berk'in 

tespit ettiği, geleneksel hayatlı ve tek katlı mabeyinli Konya evleri yok olup gittiler. 

Günümüzde Konya'nın iç sofalı bu konutlarına ne isim vereceğiz? Biz şimdilik bu iç 

sofalı evleri sadece bir zaman dilimi içerisine yerleştirerek gelişen ve değişen Konya 

Evleri olarak tanımlıyoruz. Ama şu da bir gerçek ki Sedat Hakkı Eldem tipolojisinde 

iç sofanın tüm Osmanlı Coğrafyası'nda nasıl dağıldığını gördük. Zaten S.H. Eldem, 

Doğan Kuban, Ayda Arel gibi ev konusunda çalışan çoğu araştırmacı benzer 

görüşlerle hayat (dış sofa) ile başlayan ev plan tipolojisini iç sofa ile geliştirerek 

sonlandırmışlardır. 

 Çalışmada geleneksel evlerle, gelişen ve değişen ev örnekleri birlikte ele 

alınarak değişen neydi, neler eklendi veya eksildi ortaya çıkarıldı. Konya Evlerinde 

mimaride geleneksel,  gelişim ve değişim unsurları tablosu üzerinde de ayrıntılı 
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olarak işlenerek konuya açıklık getirilmiştir. (Tablo 4) Tablo oluşturulurken göz 

önüne alınan kriterler şunlardır. Geleneksel mimari unsurlar bilinmekte olup, ayrıca 

tespit edilmiştir. Değişimde daha önce hiç görülmeyen mimari öğeler ortaya 

çıkarılmıştır. Gelişimde daha önce varlığı bilinen mimari parçaların nasıl dönüştüğü 

gösterilmiştir. 

 Konya'nın Batılı mimari öğelerle ilk karşılaşması kamu yapıları vasıtasıyla 

gerçekleşmiştir. Özellikle 19. yüzyıl sonlarında yoğunlaşan kamu yapılarında 

görülen; kagir yapım teknikleri, cephe uygulamaları, çatı sistemleri, sonrasında ev 

mimarisini de etkilemiştir. 

 Konya'nın 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarına ait dönemi, sosyolojik 

yönden incelendiğinde farklı etnik grupların aynı veya ayrı mahallelerde yaşadıkları 

görülmektedir. Özellikle araştırılan evlerde cephe mimarisindeki durum bu sonucu 

ortaya çıkarmaktadır. Genellikle planlama iç sofalı olsa bile, cephe bezemeleri, oda 

içi uygulamalar, farklı yapısal detaylar gelişimi ve değişimi kültürel boyutta ortaya 

çıkarmaktadır. Konutlardaki gelişme ve değişim Hıristiyanların evlerinde daha 

belirgin görülmekle birlikte, Müslüman evlerinde de benzer değişimlere şahit 

oluyoruz. Konya'nın yerlileri de zamanla batılı mimari öğelerden etkilenmişlerdir. 

Ticari faaliyetlerde Müslümanlarında daha fazla yer alması, Konyalıların 

zenginleşmesi konutlara yansımıştır. Suyun şehir içinde konutlara ulaştırılmasında, 

malzemede, yapım sistemlerinde bir takım teknik unsurların gelişimi, mimariyi 

değiştirmiştir. 

 Konya il merkezinde evlerin analizleri sonucunda, gelenekselin, gelişimin ve 

değişimin bulgularını şöyle sıralayabiliriz: 

 Konya'nın geleneksel sokak yapısı çıkmaz sokaklardan oluşan, daralıp 

genişleyen düzensiz yapıları içermektedir. Yeni açılan cadde ve sokakların düzenli 

yapısı değişimin içerisinde yer almaktadır. 

 Yapım malzemesi ve tekniğinde geleneksel yöntemler: su basman kotuna 

kadar moloz taşlar ile örülen duvarlar ile kerpiç malzemenin ana duvarlardaki 

kullanımıdır. Ayrıca hımış tekniğinde kerpicin dolgu malzemesi olarak tercihi; 

kamış, saz ve kındıra kullanımı; saçaklarda tuğla kirpi saçak ve küp bacalar; tuğla 
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malzemeden köşe pahlamaları; bağdadi tekniğinde çıkmalar ve üst katlar sayılabilir. 

Değişen malzeme ve teknikte ise: Evlerin tümüyle veya tek katlarında taş malzeme 

ile yığma tekniğinde  inşa edilmesi; hımış tekniğinde tuğla ve taş kullanılması; 

cephelerde süsleme amaçlı taş malzeme görünümleri; kiremit ve karo malzemeye yer 

verilmesi söylenebilir. 

 Geleneksel Konya Evlerinin planı; tek veya iki katlı hayatlı ve tek katlı 

mabeyinli tiplerden meydana gelmekteydi. Günümüze kalan Konya evlerinin plan 

özelliklerindeki gelişmeler; plan tipi olarak belirlenen Tip 1 içindeki iki katlı 

mabeyinli evlerin oda ve sofalarının, genişlik ve yükseklikleri Tip 3'e doğru giderek 

artması ve iç sofaya dönüşmesidir. Plan Tip 3 içerisinde görülen değişim, iç sofaya 

açılan eyvan şeklinde merdiven evi ilavesidir. 

 Odalardaki değişim, birkaç örnekte, geleneksel oda donatıları yüklük, 

çiçeklik, gömme dolap, ağzıaçıkların kaldırılarak, bunların yerine mobilyaların yer 

almasıdır. Mobilyalı kullanımdan dolayı sedir ortadan kalkmıştır. Odaların 

geleneksel çok işlevselliği de yitirilmiştir. Yatak odası, misafir odası, oturma odası 

gibi farklı işlevlere sahip odalar ortaya çıkar. 

 Bazı evler ikiye bölünmek suretiyle ya kiralanmış ya da evin oğluna tahsis 

edilmiştir. Evi bölerken ikinci bir giriş açıklığına dönel merdiven konularak, 

doğrudan üst kata çıkış sağlanmıştır. Böylece dönel merdiven değişimin göstergesi 

olmuştur. Üç kollu merdiven büyük evlerde tercih edilen değişimin diğer bir 

yansımasıdır. 

 Değişen Konya Evlerinin bir özelliği de; meyve, sebze yetiştirilen, ağaçlıklı 

bahçelerin ortadan kalkmasıdır. Diğer bir değişim, çoğu evde hayat bulunmasına 

karşın, şehrin ana caddelerinde yer alan birkaç evde hayatın kalkmasıyla yaşanmıştır. 

 Geleneksel Konya Evinde hariciyeler ya konuttan uzakta yada konuta bitişik 

ise ayrı girişe sahip bağımsız bir birim şeklinde yapılırdı. Hariciyelerde görülen 

değişimde ise, ilk önce hariciyenin evin içerisine dahil edilmesidir. Sonrasında 

çekirdek aile yapısı, Konya'da otel sayısının artması gibi etmenler sonucu 

hariciyelerin kaldırıldığı görülmektedir. Konya evlerinde bodrum katların giderek 

büyümesi, önemli bir alanı kaplaması, değişimin göstergesidir. Zamanında ticari 
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faaliyetlere bağlı olarak depo vazifesi görmüş olmalıdırlar. Hamamın evlerinin 

içerisine girmesi de değişimin bir yansımasıdır. İstanbul'un büyük konaklarında 

görülen hamam, Konya Evlerine de sirayet etmiştir. Banyo'nun evin içerisine dahil 

edilmesi de değişimin yaşandığı yönlerdendir. Mutfaklarda iki şekilde değişim 

gerçekleşmiştir. İlk olarak mutfağın evin içerisine sonradan dahil edilmesi değişimi 

gösterirken. Ev ilk planlanırken mutfağın yerleştirilmesi gelişimin ifadesidir. 

Helaların evin içine yama şeklinde ilavesi değişim, evin ilk yapımında yer alması 

mimari gelişim olmuştur. Günün şartlarına bağlı olarak; ahır, tandır, çaraşın 

kaldırılması değişimin göstergeleridir. Konya'da şebeke suyunun bağlanması ile 

çeşmelerin evin içerisine girmesi gelişimin bir sonucudur. 

 Geleneksel Konya evi donatıları yüklük, çiçeklik, ağzıaçık, gömme dolaplar 

genellikle konutların çoğunda kullanımı devam etmiştir. Konya evlerinde sofalarda 

simetrik aynalıklar görülmektedir. Taş aynalar Konya'da, İstanbul etkisi ile oluşan 

değişimin yansımalarıdır. Döşemelerdeki değişim, ithal olarak getirilen karo 

(famerit) malzemenin zeminlerdeki uygulamasıdır. Tavanlarda ise dönemin 

üsluplarına göre değişen, süsleme programına sahip tavan göbekleridir. Evlerdeki iç 

ve dış kapıların tablalı üretilmesini değişim olarak ele alabiliriz. Tek örnekteki metal 

kapı uygulamasında da değişim vardır. Kapıların etrafını çevreleyen taş malzemeden; 

söve, lento, kemer, kilit taşları değişimin örneklerindendir. 

 Değişim en çok cephelerde yoğunlaşmaktadır. Üçgen alınlıklar, köşe taşları, 

yatay kat ayrımları, plaster sütunlar, püskürtme sıvalar, taklit kesme taş görünümleri, 

taklit söve, lento, sütunların hepsi Avrupa mimari etkileri ile birlikte değişimi 

göstermektedir. Evlere girişlerde ise değişimin ana başlıklarını sıralayabiliriz: 

Doğrudan sokağa açılan girişler, üçlü giriş düzenlemeleri ve girişlerin eyvan şeklinde 

içeri çekilmesidir. Üst örtüde geleneksel Konya Evi'nin düz toprak damının üzerine 

sonradan çatı ilavesi yapımı gelişmenin ürünüdür. Evin ilk yapım aşamasında kırma 

veya beşik çatının planlanması yine gelişmeye işaret etmektedir. Çatı üzerine soğan 

kubbe yerleştirilmesi, değişimin uygulamalarındandır. Saçaklarda kırma ve beşik 

çatıya uygun, cepheden dışa taşkın, ahşap saçak kullanımı ve buna bağlı metal 

yağmur olukları gelişmenin göstergeleridir. Değişim de ise, saçak altı merteklerin 

gösterilmesi, saçakların alttan ahşap kaplama malzemesi ile örtülmesi, dalgalı saçak 
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kullanımı, saçak alınlıklarında dantela tarzı süsleme, saçak altı kaplama 

tahtalarındaki süslemeler sayılabilir. Çıkmalardaki değişme, üç veya beş köşeli 

çıkmalar ile tüm cephe boyu çıkmalarda izlenmektedir. Cihannümalar, çatı yapım 

tekniklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni değişim elemanlarındandır. Balkonlar ve 

balkonların dışa açıldıkları yönde yer alan Bursa kemerleri değişimin birer 

parçasıdır. Pencere cephelerindeki değişimler; ahşap malzemeden düz, üçgen ve 

dalgalı alınlıklarda, yuvarlak ve dilimli kemerli pencere tiplerinde, taş malzemeden 

söve, lento veya kemerli pencerelerde görülür. Değişimin meydana geldiği 

pencereler genellikle 1/2 oranına sahiptirler. Evlerin cephelerinde kağir yapı 

görüntüsü vermek için;  pencerelerde, köşelerde, bağdadi tekniğinde taklit söve, 

lento, kemer, sütun, kilit taşı yapımı değişim örneklerindendir. Demir parmaklıklarda 

"S", "C", "U" motiflerden oluşan kompozisyonlar değişimin birer unsudurlar. 

 Süslemelerdeki değişimler; cephe kaplamalarında, bodrum katlarda, bosajlı 

şekillendirme ile, altıgen, dikdörtgen, prizmatik uygulamalardır. Ayrıca Barok etkili 

volütlü ahşap payandalar, püsküllü taş konsollar, çıkmada figürlü süsleme, çıkma altı 

ahşap kaplamalar, çıkmalardaki payandalarda torna ahşap püsküller ve ince çıtalar, 

balkonlardaki ahşap süslemeler, çiçeklik ve aynalıklardaki Barok ve Neo- klasik 

süslemeler, tavan göbeklerindeki Barok etkilerin hepsi değişimin göstergeleridirler. 

 Konya'nın yok olan geleneksel evleri içinde bir çözüm düşünülmelidir. 

Hayatlı tek veya iki katlı ve tek katlı mabeyinli evler donatıları, müştemilatları, 

bahçeleri, kuyusu, tandırı vb. özellikleri ile gelecek kuşaklara aktarımı sağlanmalıdır. 

Bu tip evler özgün ortamlarında korunup yaşatılmalıdır. Günümüzde Konya'nın 

tescilli iç sofalı evleri de bir bütünlük arz etmemektedirler. Kopuk kopuk etrafı yeni 

binalarla çevrelenmiştir. Tescilli evlere tek tek restorasyon çalışmaları yapıldığını 

görmekteyiz. Ancak bir sokak dokusu ölçeğinde koruma yapılması Konya için 

önemlidir. Konya Büyük Şehir Belediyesinin Mengüç Sokak Sağlıklaştırma 

çalışmaları, bu tip uygulamaların, Konya Evlerinin geleceği için umut vermektedir.  

 İncelemelerimiz sırasında tescilli konutlardaki restorasyon ve rekonstrüksiyon 

çalışmalarında kerpiç ve ahşap malzemenin, yapım tekniğinin yok edildiği 

görülmüştür. Geleneksel malzemenin yerine, ruhsuz betonarmenin kullanılması 

yanlış uygulamaların handikabını sergilemektedir. Mimaride nelerin korunacağı, 
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veya hangi unsurların gelişim kabul edileceği, farklı durumları ortaya çıkarmaktadır. 

Konya'nın geleneksel düz toprak damlı üst örtüsü mimarideki gelişmeye bağlı olarak 

yok oldu. İlk başta düz toprak damın üzerine çatılar inşa edildi. Sonrasında konut ilk 

yapıldığı esnada kırma veya beşik çatı sistemi uygulandı. Bu durum kaçınılmaz 

olarak gerçekleşmiştir. Çatı sisteminin kolaylıkları, her yıl bakım gerektirmemesi, 

gibi etkenlerle insanlar tercihlerini çatılardan yana yapmışlardır. Böylece gelişmenin 

kendi içinde bir çelişkisi de ortaya çıkmıştır. Düz toprak damlı evlerin feda edilmesi 

mi gerekiyordu?  

 Mimarideki ve teknolojideki gelişmelerin ve değişimlerin tamamı insanlar 

için hep faydalı sonuçlar mı doğurduğu tartışmaya açık bir konu olarak 

gözükmektedir. Geleneksel Konya evlerinde gelişme ve değişimlere bağlı kaybolan 

unsurların oldukça fazla olduğu görülmüştür. Çıkmaz sokaklar, bahçeler, hariciyeler, 

müştemilatlar gibi örnekler irdelenmiştir. Mimaride gelişim ve değişimler; eğer 

insanların hayatlarını kolaylaştıran bir etkiye sahipse adaptasyonun çok hızlı 

gerçekleştiği görülmektedir. Şebeke suyunun evlere bağlanmasıyla hela, mutfak, 

banyo gibi hacimler içeriye alınmıştır. Gelişim ve değişimin yaratmış olduğu etkiler, 

yaşadığımız kenti, mahalleyi, sokağı ve evleri dönüştürmüştür. İleriki dönemlerde de 

etkin bir şekilde hayatımızda yer edeceği görülmektedir. 

 Konya'nın yerli halkları, göçle gelenler, azınlıklar, kendi dönemi içinde, 

kentte yaşayan her kesim, konut mimarisindeki gelişim ve değişim içerisinde yer 

almıştır. Planlama da; S.H. Eldem'in hayatlı (dış sofalı), plan ile başlayıp mabeyinli 

plan tipinde devam ederek, iç sofaya doğru ortaya koyduğu gelişimin Konya içinde 

geçerli olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda elde ettiğimiz veriler Konya Evlerinde 

gelişim ve değişimin 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında yaşandığını 

ispatlamaktadır.  

 Konya'da çok hızlı bir şehirleşme son otuz senede; sivil mimarlık ürünü 

geleneksel evlerimizi, sokak yapılarını yavaş yavaş eritmiştir. Geleneksel Konya 

evlerinin başına gelen yok oluşun, günümüze ulaşabilen gelişen ve değişen tarihi 

Konya Evlerinin başına da gelmesi söz konusu olabilir. Gelecekte kötü sonuçlarla 

karşılaşmamak için şimdiden tarihi evlerle ilgili koruma önlemleri alınmalıdır. 
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Tablo 4: Konya Evlerinde Mimaride Geleneksel, Değişim, Gelişim Tablosu 

Konya Evleri Mimari Özellikleri  Geleneksel Değişim Gelişim 
1.Yapım Malzemesi Ve Tekniği       

1.1.Temel ve su basman kotuna kadar moloz taş 
kullanımı. X     

1.2.Zemin veya birinci katın moloz taş ile yığma 
tekniğinde inşa edilmesi.   X   
1.3.Yığma kerpiç analı kuzulu kullanımı. X     
1.4. Hımış tekniğinde kerpiç kullanımı. X     
1.5. Hımış tekniğinde tuğla ve taş kullanımı.   X   
1.6. Kamış, saz, kındıra. X     
1.7. Kiremit (Alaturka ve Marsilya) kullanımı.   X   
1.8. Bağdadi tekniğinin çıkma ve üst katlarda 
kullanımı. X     
1.9. Bağdadi tekniğinin çatı katında kullanımı. X     

1.10. Bağdadi tekniğinin taklit söve ve lento 
görünümlü kullanımı.   X   
1.11. Küp baca ve tuğla malzemeden kirpi saçak. X     
2. Plan Özellikleri       

2.1. Odaların tip 1' den tip 3'e doğru 
genişliklerinin ve kat yüksekliklerinin artması.     X 

2.2.Sofların tip 1 den tip 3 doğru genişliklerinin 
ve kat yüksekliklerinin artması.     X 
2.3. Tip 3 plan tipinde merdiven evi ilavesi.   X   
2.4. Planlamada ayrı çatı katlarının görülmesi X 
3.Odalar       

3.1. Oda donatısında yüklük, gusülhane, çiçeklik, 
ağzıaçık, gömme dolaba yer verilmesi. X     
3.2. Mobilyalı kullanımdan dolayı yüklük, 
gusülhane, çiçeklik, ağzıaçık, gömme dolabın 
ortadan kalkması.   X   
3.3.Odalara mobilyanın girmesi ile sekinin 
kalkması.   X   

3.4. Odaların çok işlevsel olması(yatma, 
yıkanma, uyuma vb.) X     
3.5.Odaları farklı amaçlar için kullanılması.   X   
4. Merdivenler       
4.1. Evi bölmek için dönel merdiven kullanımı.   X   
4.2. Üçlü kollu merdiven kullanımı.   X   
4.3. Tek ve iki kollu merdiven kullanımı. X     

4.4.Merdiven bitiminde sofaya açılan Bursa 
kemer kullanımı. X     
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4.5. Merdiven bitiminde minderlik (tahtıboş) 
kullanımı. X     
Konya Evleri Mimari Özellikleri  Geleneksel Değişim Gelişim 
5. Bahçe ve Hayat       
5.1 Bahçelerin ortadan kalkması.   X   
5.2. Hayat kullanımının devam etmesi. X     
5.3. Bahçe ve hayatın ortadan kalkması.   X   
6. Hariciye       

6.1. Konut dışında veya eve bitişik yapılsa dahi 
ayrı girişi olan hariciye yapımı. X     
6.2. Hariciyenin evin içerisine dahil edilmesi.   X   
6.3. Hariciyenin kalkması.   X   
7. İzbe ve Bodrum Kat       
7.1 İzbe kullanımı X     
7.2.Büyüyen bodrum katlar ile izbenin kalkması.   X   
8. Yıkanma Mekanları       
8.1. Gusülhane kullanımı. X     
8.2. Hamam kullanımı.   X   
8.3. Banyo kullanımı.   X   
9. Mutfak       

9.1. Ev dışında ayrı bir birim şeklinde 
mutfak(örtme)kullanımı. X     
9.2. Mutfağın evin içine yama şeklinde  ilave 
edilmesi.   X   
9.3. Mutfağın yeniden evin içinde inşa edilmesi.     X 
10. Hela       
10.1. Helanın evin dışında konumlanması. X     
10.2. Helanın yama şeklinde ilave edilmesi.   X   
10.3. Helanın yeniden evin içinde inşa edilmesi.     X 
11. Tandır, Çereş (Çaraş), Ahır       
11.1. Tandır, çaraş, ahır kullanımı. X     
11.2. Tandır, çaraş, ahır ortadan kalkması.   X   
12. Su Yapıları (kuyu, çeşme)       
12.1. Kuyu ve tulumba kullanımı. X     

12.2. Şebeke suyunun bağlanması ile çeşmelerin 
evin içerisine girmesi.   X 
13. Döşeme Ve Tavanlar       

13.1. Bodrum ve zemin katlardaki döşemelerde 
sıkıştırılmış toprak, sille taşı, ahşap kaplama 
kullanımı. X     
13.2.  Döşemelerde karo (famerit) kullanımı   X   
13.3. Döşeme ve tavanlarda ahşap kirişleme  X     
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Konya Evlerinin Mimari Özellikleri Geleneksel Değişim Gelişim
13.4. Tavanlarda ahşap kirişlemenin üzerinin 
ahşap kaplama veya çıtalı ahşap malzeme ile 
kapatılması. X     

13.5. Tavan göbekleri dönemin üslup ve süsleme 
anlayışına göre değişmektedir.   X   
14. Aynalık ve Çiçeklik       

14.1. Sofalardaki genellikle simetrik aynalıklara, 
taş aynaların (ağır) takılması İstanbul etkisi ile 
değişimin yansımasıdır.   X   

14.2. Odalardaki çiçekliklere sonradan ayna 
takılması teknik bir gelişmedir. Taş aynaların 
yerini sırlı hafif aynalar alır.     X 
15. Oda Kapıları       
15.1. Çakma kapılar. X     
15.2. Tablalı kapılar.   X   
16. Cepheler       
16.1. Sokak cephesinin sağır tutulması ve 
cephelerin sade düzenlenmesi. Ana girişin 
bahçeye yönelmesi. X     

16.2.Köşe taşları, yatay kat ayrımları, taklit söve, 
lento, köşe taşı uygulamaları, derz kalemi ile sıva 
üzerine taklit kesme taş görünümleri, püskürtme 
sıva, plastr sütun kullanımları.   X   
16.3.Çıkmaz sokaklar. Eğri, daralıp genişleyen
düzensiz sokaklar. 

X   

16.4. Sokak ve cadde üzerindeki evler düzenlidir.  X  

17. Girişler       

17.1.Sokak cephesinden, hayata, hayattan sofa ve 
odalara ulaşan girişler. X     
17.2.Doğrudan sokağa açılan girişler.   X   
17.3. Doğrudan sokağa açılan girişlerde: Sokağa 
kaldırımla açılan girişler. X 
17.4. Doğrudan sokağa açılan girişlerde: Sokağa 
merdiven ile ulaşılan girişler. X 

17.5.Doğrudan sokağa ve evin içerisinden hayata 
açılan girişler.   X   

17.6.Sokak üzerindeki iki adet kapı ile doğrudan 
sokağa ve hayata açılan girişler.   X   

17.7.Doğrudan sokağa, hayata ve evin 
içerisinden hayata açılan girişler.   X 
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Konya Evleri Mimari Özellikleri  Geleneksel Değişim Gelişim 
17.8.Dört yönü açık bahçeye açılan girişler.   X   
17.9.Üçlü giriş düzenlemeleri.   X   
17.10. Girişlerin eyvan şeklinde içeri çekilmesi. X 
18. Üst Örtü       
18.1. Düz toprak dam. X     
18.2. Toprak dam üzerine çatı ilavesi.     X 
18.3.  Yeniden bağımsız kırma veya beşik çatı 
yapımı.     X 
18.4. Soğan kubbe kullanımı.   X   
19. Saçak       
19.1. Kamış, Kındıra, Kirpi saçak. X     
19.2. Ahşap çörten kullanımı. X     

19.3. Kırma ve beşik çatıya uygun ahşap saçak 
kullanımı.     X 
19.4 Metal yağmur oluğu kullanımı.     X 
19.5. Saçak altı merteklerin gösterilmesi.   X   
19.6. Saçakların alttan ahşap ile kaplanması.   X   
19.7. Dalgalı saçak kullanılması.   X   

19.8. Saçak alınlıklarındaki dantela süsleme ve 
saçak altı kaplama tahtası süslemeleri.   X   
20. Tahtaboş, Çıkma, Cihannüma, Balkon       
20.1. Tahtaboş kullanımı. X     
20.2. Tek yönlü iki veya üç cepheli çıkmalar. X     
20.3. Gönye oda çıkmaları. X     
20.4. Tüm cephe boyu çıkma.   X   
20.5. Üç veya beş köşeli çıkma.   X   
20.6. Cihannüma kullanımı.   X   
20.7. Balkon kullanımı.   X   
20.8. Balkonlarda ahşap Bursa kemeri 
uygulamaları.   X   
21. Dış Giriş Kapıları       
21.1. Dış çakma kapılar X     
21.2. Dış tablalı kapılar   X   
22. Pencereler       
22.1.Ahşap kasalı düz alınlıksız pencereler. X     
22.2. Ahşap malzemeden Üçgen alınlık, dalgalı 
alınlık, üç dilimli, yuvarlak kemerli pencere 
tipleri.   X   

22.3.Taş malzemeden düz söve lentolu, yuvarlak 
veya basık kemerli pencereler.   X   
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Konya Evleri Mimari Özellikleri  Geleneksel Değişim Gelişim 

22.4. Bağdadi tekniğinde taklit söve ve lento ile 
kagir yapı görüntüsü vermeye çalışmak.   X   
22.5. Pencere oranlarının 1/1.5 yapılması. X
22.6. Pencere oranlarının 1/2 yapılması. X 
23. Ahşap Kafes ve Demir Parmaklıklar       
23.1. Ahşap kafes. X     
23.2. Demir çubuklar ile yapılan basit şema. X     

23.3. "S", "C", "U" parçalardan oluşan süslemeli 
demir parmaklıklar.   X   
24. Süsleme       

24.1. Cephelerde köşelerin pahlanması ve tuğla 
malzemeden mukarnas yapılması. X     
24.2. Sille ve Gödene taşının süsleme amaçlı 
bosajlı, altıgen, prizmatik olarak kullanımı Neo-
Rönesans.   X   

24.3. Sütun ve plastr sütun kullanımı yatay kat 
ayrımları Neo-klasik etki.   X   

24.4. Barok etkili volütlü ahşap payanda, 
püsküllü taş konsol kullanımı.   X   
24.5. Dış çakma kapılarda iri kabara çivi 
süsleme. X     
25.6. Ampir etkili çıkmalarda figürlü süsleme.   X   
25.7. Çıkma altı kaplamalarda ve 
payandalarındaki ahşap püsküllü ve çıtalı 
süslemeler.   X   
25.8. Balkonlardaki ahşap yoğun süsleme.   X   

25.9. Çiçeklik ve aynalıklarda üçgen, düz alınlık 
ve plastr  kullanımı Neo-klasik.   X   
25.10. Çiçeklik ve aynalıklarda iri barok bitkisel 
bezeme.   X   

25.11. Tavan göbeklerinde barok karakterli 
bitkisel süsleme.   X   
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Yeni Terimler Sözlüğü 

Aynalık: Konya evlerinde genellikle sofalarda tek veya simetrik olarak kullanılan 
bağımsız yapı elemanlarıdır. Üç bölümden oluşurlar. Bunlar altlık, niş ve tepeliktir. 
Niş kısmı dikey dikdörtgen bir çerçeve oluşturur.  

Balkon: Evlerin üst katlarında dışarı doğru çıkan önü korkuluklu yer.  

Banyo: Yıkanmak için tasarlanan mekanlardır. Konya evlerinin içine ilave 
edildikleri gibi, aynı zamanda ilk tasarımda plan içerisinde yerleştirildikleri 
görülmektedir. 

Beş Köşeli Çıkma: Sofa veya odalarda görülen beş ayrı cephesinde pencereleri 
bulunan çıkmalardır. 

Beşik Çatı: Kuruluşu iki eğimden oluşan çatılardır. İki çatı yüzeyinin ara kesiti olan 
mahyanın saptanmasından ibarettir. Çatı yüzeyi dikdörtgen olup, üçgen bir kalkan 
duvarı oluşturur. 

Bosaj: Bir duvar yüzeyindeki taşların çeşitli şekillerde pürüzlü ve çıkıntılı olarak 
bırakılması. 

Cephe Çıkması: Evlerin üst katlarında tüm cephenin, sofa ve odaları alacak şekilde, 
bütün olarak çıkma yaptığı  türdür. 

Cihannüma: Cihannüma etrafı seyretmek için evin çatısının üzerine yapılan oda 
veya terastır. 

Çatı Katı: Çatı ile son kat arasında yapılan, cephesi dışa taşkın veya geri çekilerek 
yapılan katlardır. 

Dalgalı Saçak: Saçaklara eğim verilerek elde edilen görünüm. 

Dönel Merdiven: Bir eksen çevresinde dönerek çıkılan, kovası silindir biçimindeki 
merdivendir. 

Famerit (Karo): Döşeme ve duvar kaplama malzemesi olarak kullanılan pişmiş 
toprak, beton, plastik vb. den yapılmış genellikle dikdörtgen ya da kare biçiminde 
plakaya verilen isimdir. 

Kırma Çatı:  Planı bir veya birkaç dikdörtgenden meydana gelen yapılar üzerine 
inşa edilen çatılardır. Dört tarafında ikisi üçgen ikisi eşkenar dörtgen yüzeyler 
görülmektedir. Saçak yapıyı dört yönde de aynı seviyede dolaşır. 

Kiremit: İki tip görülmektedir. Alaturka kiremit yarım silindirik şekilli, uçlarından 
biri ötekinden biraz daha geniş olan, konik bir tonozu andıran, kiremit türüdür. 
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Marsilya kiremit ise makine üretiminde devreye giren ve yaygınlaşan türdür. Özel 
şekilli bu kiremitler tek veya çift yivli imal edilmişlerdir.  

Köşe Taşları: Genellikle yapıların köşelerinde yer alan, kare ve dikdörtgen taş 
kaplama malzemesinin, sırayla kare ve dikdörtgen gelecek şekilde, üst üste dikey 
aksta dizilmesiyle elde edilen görsel cephe uygulamalarıdır. Ayrıca cephelerde kare 
veya dikdörtgen aynı ölçülerdeki taşların dikey eksende düz sıralandığı örneklerde 
vardır. 

Lento: Kapı ve pencere boşluklarının üzerindeki duvar yüklerini taşımak için bu 
boşlukların üstüne, yanlardaki duvarlara oturacak şekilde yerleştirilen küçük açıklıklı 
taş malzemeden yatay parçadır. 
 
Merdiven Evi: Merdiven boşluğu manasına gelmektedir. Konya'da gelişen plan tipi 
içerisinde genellikle sofayı dik kesecek şekilde yerleştirilmiştir. 

Metal Yağmur Oluğu: Çatılardaki kar ve yağmur suyunu uzaklaştırmak için yapılan 
mimari elemandır. 

Mobilya: Oda içi döşeme eşyasıdır. 

Plaster Sütun:  Taşıyıcı özelliği bulunmayan, cephelerde süsleme amaçlı kullanılan 
görsel mimari öğelerdir. Yuvarlak veya dikdörtgen kesitli yivli örnekleri vardır. 
 
Püskürtme Sıva: Konya evi cephelerinde etrafı boş bırakılarak çerçevelenmiş 
alanlar ve pencereler, püskürtme sıva ile kabartılmış kartuşlar ve panolar şeklinde 
dizayn edilmiştir.   
 
 Rustik: Duvarları, yarı yontulmuş veya taşın ilkel halini anımsatır biçimde 
yontulmuş taşlarla örülmüş biçimlerdir. 

Saçak: Çatının yapıdan dışarı taşan ahşap bölümüdür. Saçaklardaki çatı uzantısı 
ahşap mertekler ya olduğu gibi bırakılmış ya da alttan kaplama tahtası ile 
örtülmüştür. 

Soğan Kubbe: Soğan biçimli kubbeler genellikle Oryantalist mimari akımı ile 
ilişkilendirilmektedir.Osmanlı mimarisinde 19. yüzyılda sıklıkla kullanılmaktadır.  

Söve: Pencere ve kapı açıklıklarının iki yanına yerleştirilen, taşıyıcı özelliği bulunan, 
taş ve ahşap dikmelere verilen isimdir. 

Tabla: Bir kapının serenleri ile başlıklar ve kayıtlar arasında kalan boşluklara 
geçirilen masif ağaç, kontrplak veya suni tahta levha; ayna olarak tanımlanır. 
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Taklit Söve Ve Lento: Evlere kagir görünümü verebilmek için yapılan süsleme 
amaçlı uygulamalardır. Cephelerde pencere ve kapılarda bağdadi tekniği ile dışarı 
taşkın dikdörtgen taşlar ve kilit taşı görünümleri verilmesi işlemidir. 
 
Taklit Kesme Taş: Yapılara yığma düzgün kesme taş görümleri verilmek amaçlı 
yapılmaktadır. Evlerin bodrum katlarında sıva üzerine derz kalemi ile oluşturulan 
kesme taş görünümleridir. 
 
Üçgen Alınlık: Üç şekilde uygulama bulmuşlardır. Beşik çatının şekline bağlı olarak 
üçgen alınlık kendiliğinden oluşmuştur. Diğeri çıkmaların üzerindeki bağımsız beşik 
çatıların oluşturduğu üçgen alınlıklardır. Pencere alınlıklarında, çiçeklik ve aynalık 
tepeliklerinde üçgen alınlık kullanımları ile karşılaşılmaktadır. 
 
Üçlü Giriş: Ana giriş kapılarında uygulanan düzenlemelerdir. Kapının, hemen iki 
yanındaki pencereler ile birlikte yapmış olduğu görsellik, üçlü giriş düzenlemesi 
olarak adlandırılmıştır. 
 
Üç Köşeli Çıkma: Üç cephesi olan çıkmaların yan cepheleri ana beden duvarları ile 
45-60 derecelik bir açı yaparak birleşirler. Üç parçalı çıkmaların üç cephesi de aynı 
tasarlanmıştır. Ancak ortada ana cephede yer alan kısım yanlara göre daha geniş 
tutulmuştur. 
 
Yatay Kat Ayırımı: Yapıların cephelerinde bodrum, zemin veya birinci katların 
tavan seviyesinde cephe boyunca yatay aksta atılan silmelerdir. Genellikle taş 
malzemeden yapılmalarına karşın, ahşap örnekleri de bulunur. 
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Fotoğraf 237: Recep Altınok Evi Kuzey Cephe Görünüş 

 

Fotoğraf 238: Recep Altınok Evi Ana Giriş Kapısı 

 

 



 

Fotoğraf 239: Recep Altınok Evi Taşlıktan Zemin Kat Sofasına Giriş 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 240: Recep Altınok Evi Zemin Kat Sofa Görünüş 

 

Fotoğraf 241: Recep Altınok Evi Çiçeklik, Yüklük, Ağzıaçık 

 



 

Fotoğraf 242: Recep Altınok Evi Kapı, Yüklük, Gömme Dolap 

 

Fotoğraf 243: Recep Altınok Evi Gömme Dolap 

 



 

Fotoğraf 244: Recep Altınok Evi Tavan Göbeği 

 

Fotoğraf 245: Recep Eken Evi Kuzey Cephe Görünüş 

 

 



 

Fotoğraf 246: Recep Eken Evi Güney Cephe Görünüş 

 

Fotoğraf 247: Recep Eken Evi Yan Zemin Kat ve Bodruma Giriş 

 

 



 

Fotoğraf 248: Recep Eken Evi Üst Kat Sofa ve Aynalıklar 

 

Fotoğraf 249: Recep Eken Evi Üst Kat Sofa Çıkmazında Seki Görünüş 

 



 

Fotoğraf 250: Recep Eken Evi Çiçeklik, Yüklük, Ağzıaçık, Gömme Dolap 

 

Fotoğraf 251: Recep Eken Evi Çiçeklik, Yüklük 

 



 

Fotoğraf 252: Recep Eken Evi Sofada Tavan Göbeği 

 

Fotoğraf 253: Saffet Gökkaya Evi Güney-Doğu Cephe Görünüş 

 



 

Fotoğraf 254: Saffet Gökkaya Evi Kuzey-Doğu Cephe Görünüş 

 

Fotoğraf 255: Saffet Gökkaya Evi Güney- Batı Cephe Görünüş 

 



 

Fotoğraf 256: Saffet Gökkaya Evi Sofa Çıkması ve Seki 

 

Fotoğraf 257: Saffet Gökkaya Evi Oda içi Ağzıaçık, Yüklük, Gömme Dolap 

 



 

Fotoğraf 258: Saffet Gökkaya Evi Çiçeklik, Yüklük, Ağzıaçık 

 

Fotoğraf 259: Saffet Gökkaya Evi Yüklük ve Çiçeklik 

 

 



 

Fotoğraf 260: Saffet Gökkaya Evi Cephe Boyu Çıkma Payandaları 

 

Fotoğraf 261: Sait Karaaslan Evi Kuzey Cephe Görünüş 

 



 

Fotoğraf 262: Sait Karaaslan Evi Ana Giriş Kapısı Görünüş 

 

Fotoğraf 263: Sait Karaaslan Evi Bodrum Kat Ahşap Aksamı 

 

 



 

Fotoğraf 264: Sait Karaaslan Evi Merdivenler ve Bursa Kemeri 

 

Fotoğraf 265: Sait Karaaslan Evi Pencere Detayı 

 

 

 



 

Fotoğraf 266: Sait Karaaslan Evi Çatıya Çıkış ve Bursa Kemeri 

 

Fotoğraf 267: Sait Karaaslan Evi Çıkma Altı Ahşap Payanda 

 

 



 

Fotoğraf 268: Serficeli Osman Anadol Evi Restorasyon Öncesi Kuzey Doğu Cephe 
Görünüş 

 

Fotoğraf 269: Serficeli Osman Anadol Evi Restorasyon Sonrası Kuzey Doğu Cephe 
Görünüş 



 

Fotoğraf 270: Serficeli Osman Anadol Evi Kuzey Cephe Balkon Görünüş 

 

Fotoğraf 271: Serficeli Osman Anadol Evi Ana Giriş Görünüş 

 



 

Fotoğraf 272: Serficeli Osman Anadol Evi Gönye Oda Çıkması Görünüş 

 

Fotoğraf 273: Serficeli Osman Anadol Evi Çıkma Payandalar Görünüş 

 

 



 

Fotoğraf 274: Serficeli Osman Anadol Evi Zemin Kat Sofa Görünüş 

 

Fotoğraf 275: Serficeli Osman Anadol Evi Birinci Kat Sofa Görünüş 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 276: Serficeli Osman Anadol Evi Yüklük ve Çiçeklik Görünüş 

 

Fotoğraf 277: Serficeli Osman Anadol Evi Oda Görünümü 

 

 

 



 

Fotoğraf 278: Üzeyir Özyurt Evi Batı Cephe Görünüş 

 

Fotoğraf 279: Üzeyir Özyurt Evi Kuzey Cephe Görünüş 

 

 



 

Fotoğraf 280: Üzeyir Özyurt Evi Güney Ana Giriş 

 

Fotoğraf 281: Üzeyir Özyurt Evi Üst Kat Sofa Çıkması Sediri 

 



 

Fotoğraf 282: Üzeyir Özyurt Evi Üst Kat Oda, Aynalık ve Yüklük 

 

Fotoğraf 283: Üzeyir Özyurt Evi Üst Kat Aynalık 

 

 



 

Fotoğraf 284: Üzeyir Özyurt Evi Üst Kat Sofadaki Kapı 

 

Fotoğraf 285: Üzeyir Özyurt Evi Zemin Kat Sofadaki Simetrik Çiçeklik 

 



 

Fotoğraf 286: Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi Güney-Doğu Cephe Görünüş 

 

Fotoğraf 287: Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi Ana Giriş 

 

 



 

Fotoğraf 288: Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi Cihannüma 

 

Fotoğraf 289: Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi Cihannümaya Açılan Kapılar 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 290: Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi Çiçeklik, Yüklük 

 

Fotoğraf 291: Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi Oda ve Yüklük 

 

 

 



 

Fotoğraf 292: Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi Saçakta Ahşap Süsleme 

 

Fotoğraf 293: Zehra Ertosun Evi Güney ve Doğu Cephenin Görünüşü 

 

 

 



 

Fotoğraf 294: Zehra Ertosun Evi Doğu Cephe Görünüş 

 

Fotoğraf 295: Zehra Ertosun Evi Ana Giriş Kapısı 

 



 

Fotoğraf 296: Zehra Ertosun Evi Sofa Çıkması ve Sekisi 

 

Fotoğraf 297: Zehra Ertosun Evi Üst Kat Sofa Çıkması Pencereleri Görünüş 

 

 



 

Fotoğraf 298: Zehra Ertosun Evi Çiçeklik, Yüklük, Gömme Dolap 

 

Fotoğraf 299: Zehra Ertosun Evi Oda ve Seki 

 



 

Fotoğraf 300: Zehra Ertosun Evi Çeşme 

 

Fotoğraf 301: Ziynet Candan Evi Restorasyon Öncesi Doğu Cephe 

 



 

Fotoğraf 302: Ziynet Candan Evi Restorasyon Sonrası Doğu Cephe 

 

Fotoğraf 303: Ziynet Candan Evi Hayata Giriş Kapısı 

 

 

 



 

Fotoğraf 304: Ziynet Candan Evi Hariciye Görünüş 

 

Fotoğraf 305: Ziynet Candan Evi Merdivenler 

 



 

Fotoğraf 306: Recep Altınok Evi Bodrum Kat Moloz Taş Uygulaması 

 

Fotoğraf 307: Fahriye Büyükmatür Evi Tümüyle Moloz Taş İşçiliği 

 



 

Fotoğraf 308: Recep Altınok Evi Hımış Tekniğinde Moloz Taş Kullanımı 

 

Fotoğraf 309: Recep Altınok Evi Bodrum Katı Döşemesi Sille Taşı Kaplaması 



 

Fotoğraf 310: Kazım-Nesibe Büyükşalvarcı Hayat Döşemeli Sille Taşı Kaplaması 

 

Fotoğraf 311: Noter Ragıp Anadol Evi Sille Taşı Süsleme (Konya Rölöve Anıtlar 
Müdürlüğü Arşivi) 

 



 

Fotoğraf 312: Arapoğlu Kosti Evi Cephede Gödene Taşı Süslemeler 

 

Fotoğraf 313: Fahriye Büyükmatür Evi Köşe Tuğla Malzeme ile Mukarnas Süsleme 
(Çal köşe) 



 

Fotoğraf 314: Noter Ragıp Anadol Evi Hımış Tekniğinde Tuğla Malzeme Kullanımı 
(Konya Rölöve Anıtlar Müdürlüğü Arşivi) 

 

Fotoğraf 315: Burhanzadeler Evi Kerpiç Yığma Görünüş 

 



 

Fotoğraf 316: Karatay Belediyesi (Eski Eser Restorasyonu) Kerpiç Yığma Görünüş 

 

Fotoğraf 317: Saffet Gökkaya Evi Duvarda Kerpiç Kesiti 

 



 

Fotoğraf 318: Saffet Gökkaya Evi Kerpiç Duvarda Ahşap Hatıl Kullanımı 

 

Fotoğraf 319: Karatay Belediyesi (Eski Eser Restorasyonu) Hımış Tekniğiyle Kerpiç 
Kullanımı 

 

 



 

Fotoğraf 320: Noter Ragıp Anadol Evi Çatı Katı Bağdadi Tekniği 

 

Fotoğraf 321: Geleneksel Konya Evi Kındıra Saçak, Kirpi Saçak, Ahşap Çörten, Küp 
Baca Görünüş (C.E. ARSEVEN) 

 



 

Fotoğraf 322: Noter Ragıp Anadol Evi Marsilya Kiremit (Konya Rölöve Anıtlar 
Müdürlüğü Arşivi) 

 

Fotoğraf 323: Noter Ragıp Anadol Evi Çatı Katı Bağdadi (Konya Rölöve Anıtlar 
Müdürlüğü Arşivi) 

 

 



 

Fotoğraf 324: Serficeli Osman Anadol Evi Çıkmada Bağdadi Tekniği 

 

Fotoğraf 325: Burhanzadeler Evi Pencerelerde Bağdadi Uygulaması 

 



 

Fotoğraf 326: Hamamcı Bahattin Evi Bodrum Kat Görünüş 

 

Fotoğraf 327: Noter Ragıp Anadol Evi Bodrum Kat Görünüş (Konya Rölöve Anıtlar 
Müdürlüğü Arşivi) 

 

 



 

Fotoğraf 328: Saffet Gökkaya Evi Tandır Görünüş 

 

Fotoğraf 329: Noter Ragıp Anadol Evi Çeşme ve Lavabo (Konya Rölöve Anıtlar 
Müdürlüğü Arşivi) 



 

Fotoğraf 330: Burhanzadeler Evi Bahçede Bağımsız Çeşme 

 

Fotoğraf 331: Fahriye Büyükmatür Evi Sokak Çeşmesi 

 

 



 

Fotoğraf 332: Yüklük, Çiçeklik, Ağzıaçık, Gömme Dolap Görünüşleri 



 

Fotoğraf 333: Hamamcı Bahattin Evi Üst Kat Ahşap Kirişleme 

 

Fotoğraf 334: Nakipoğlu Evi Düz Tavan ve Döşeme Kaplamaları 

 

 



 

Fotoğraf 335: İbrahim- Mustafa Akdağ Evi Çıtalı (Pasalı) Tavan Görünüşü 

 

Fotoğraf 336: Vaiz Mehmet Ali Oğlu Osman Evi Bodrum Kat Ahşap Kirişleme 
Görünüş 

 

 

 



 

Fotoğraf 337: Sofa Ve Oda Sedirlerinden Görünüşler 

 

 

 



 

Fotoğraf 338: Taş Malzemeden Yatay Kat Ayrımları Ve Köşe Taşları 



 

 

Fotoğraf 339: Ahşap Yatay Kat Ayrımları 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 340: Arapoğlu Kosti Evi Plastr Sütun Görünümü 

 

Fotoğraf 341: Noter Ragıp Anadol Evi Üst Kat Platr Sütunlar Görünüm 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 342: Taklit Kesme Taş Görünümü 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotoğraf 343: Bağdadi Taklit Söve Ve Lento Kullanımı Pencere Örnekleri 



 

Fotoğraf 344: Konya 20. Yüzyıl Başları Görünüşü ( G. BERGGREN) 

 

Fotoğraf 345: Soğan Kubbe Kullanımı (H.KARPUZ) 

 

 

 



 



 

Fotoğraf 347: Konya Evi Tahtaboş Görünüşü (C. BERK) 

 

Fotoğraf 348: Konya Evi Ahşap Kafes Uygulamaları (C.E. ARSEVEN) 

 



 

Fotoğraf 349: Arapoğlu Kosti Evi Bodrum Kat Sille Taşı Çokgen Kaplama 

 

Fotoğraf 350: Atatürk Evi Bodrum Kat Ana Giriş Altıgen Sille Taşı Kaplama 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 351: Noter Ragıp Anadol Evi Sille Taşı Kaplamalar (KRAM Arşivi) 

 

Fotoğraf 352: Arapoğlu Kosti Evi Ana Giriş Cephesi Mimari Süsleme 

 

 



 

Fotoğraf 353: Noter Ragıp Anadol Evi Ahşap Volütlü Payanda Ve Taş Konsol 
Görünümü 

 

Fotoğraf 354: Arapoğlu Kosti Evi Pencere Detayı 

 

 



 

Fotoğraf 355: Akça Konak Pencere Detayı 

 

Fotoğraf 356: Atatürk Evi Pencere Detayı 

 

 



 

Fotoğraf 357: Mimarlar Odası Pencere Detayı 

 

Fotoğraf 358: Nakipoğlu Taş Konak Pencere Detayı 



 

Fotoğraf 359: Akça Konak Kapı Detayı 

 

Fotoğraf 360: Arapoğlu Kosti Evi Kapı Detayı 



 

Fotoğraf 361: Mimarlar Odası Kapı Detayı 

 

Fotoğraf 362: Noter Ragıp Anadol Evi Kapı Detayı 

 

 



 

Fotoğraf 363: Sait Karaaslan Evi Kapı Detayı 

 

Fotoğraf 364: İbrahim-Mustafa Akdağ Evi Saçak Detayı 

 

 



 

Fotoğraf 365: Köprübaşı Karakolu Saçak Süsleme Detayı 

 

Fotoğraf 366: Nakipoğlu Taş Konak Saçak Süsleme Detayı 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 367: Mimarlar Odası Dalgalı Saçak Detayı 

 

Fotoğraf 368: Maruni Evi Dalgalı Saçak Detayı 

 

 



 

Fotoğraf 369: Sait Karaaslan Evi Çıkma Altı Ahşap Payanda Süslemesi 

 

Fotoğraf 370: Sait Karaaslan Evi Çıkma Altı Süsleme 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 371: Arapoğlu Kosti Evi Çıkma Altı Süsleme 

 

Fotoğraf 372: Arapoğlu Kosti Evi Kuş Figürleri 

 



 

Fotoğraf 373: Arapoğlu Kosti Evi Ejder ve Kurt Fiğürleri 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 374: Noter Ragıp Anadol Evi Ahşap Balkon Süsleme Detayı 

 

Fotoğraf 375: Mimarlar Odası Ahşap Balkon Süsleme Detayı 

 



 

Fotoğraf 376: Augustos Evi Cephe Ahşap Detayı 

 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 377: Merdiven Açıklıklarında Bursa Kemer Uygulamaları 

 



 

Fotoğraf 378: Tavan Göbekleri Görünüşleri 

 

 



 

Fotoğraf 379: Alçı Tavan Ve Göbekleri 

 

 

 



 

 

Fotoğraf 380: Karo (Lamerit) Kaplamalar 

 

 



 

Fotoğraf 381: Akşehir Müftü Abdullah Evi Yüklük Ve Çiçeklik (H. KARPUZ) 

 

Fotoğraf 382: Beyşehir Hacı Akif Evi Yüklük Ve Çiçeklik (M.A. 
KOCADAĞİSTAN) 

 

 



 

Fotoğraf 383: Beyşehir Hacı Akit Evi Yüklük Ve Gömme Dolap(M.A. 
KOCADAĞİSTAN) 

 

Fotoğraf 384: Beyşehir Hacı Akit Evi Aynalık (M.A. KOCADAĞİSTAN) 

 



 

 

Fotoğraf 385: Karaman Evi Yüklük+Çiçeklik+Ağzıaçık (K.B.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 386: Isparta Evi Alçı Çiçeklikler (D.DEMİRCİ.) 

 



 

 

Fotoğraf 387: Isparta Evi Gömme Dolap (D.DEMİRCİ.) 

 

Fotoğraf 388: Anamur Kısakahyaoğlu Evi Ağzıaçık (S.A.BİÇER) 



 

Fotoğraf 389: Safranbolu Hacı Hüseyin Evi Simetrik Çiçeklikler (R. GÜNAY) 

 

Fotoğraf 390: Kayseri Şerbetlik Görünüş (V.İMAMOĞLU) 

 



 

Fotoğraf 391: Safranbolu Yörük Köyü Evi Çiçeklik (R.GÜNAY) 

 

Fotoğraf 392: İstanbul Şerifler Yalısı Oda İçi Görünüş 

 

 



 

Fotoğraf 393: Isparta Süleyman Süslü Evi Pasalı Tavan (D.DEMİRCİ) 

 

Fotoğraf 394: Safranbolu Evi Pasalı Tavan (R. GÜNAY) 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 395: Beyşehir Hacı Akif Evi Tavan Göbeği (M.A. KOCADAĞİSTAN) 

 

Fotoğraf 396: Beyşehir Evi Sekiz Kollu Yıldız Tavan Göbeği (M.A. 
KOCADAĞİSTAN) 

 



 

Fotoğraf 397: Beyşehir Evi Fırfır Tavan Göbeği (M.A. KOCADAĞİSTAN) 

 

Fotoğraf 398: Akşehir Tabak Hamam Sokak Fırfır Tavan Göbeği (H.KARPUZ) 

 

 



 

Fotoğraf 399: Avanos Doktor Konağı Fırfır Tavan Göbeği (M.A. ESMER) 

 

Fotoğraf 400: Avanos Evi Fırfır Tavan Göbeği (M.A. ESMER) 

 



 

Fotoğraf 401: Mersin Evi Tavan Göbeği (C. ÜLKÜ-T.AKYOL) 

 

Fotoğraf 402: Mersin Halis Balta Evi Tavan Göbeği (C. ÜLKÜ-T.AKYOL) 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 403: Mersin Kızılay Binası Tavan Göbeği (C. ÜLKÜ-T.AKYOL) 

 

Fotoğraf 404: Isparta Kadir Boylu Evi Alçı Tavan Göbeği (D.DEMİRCİ) 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 405: Burdur Evi Alçı Tavan Göbeği (N. URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 406: Karaman Tartanlar Evi Tavan Göbeği (H. KARPUZ) 

 

 

 



 

Fotoğraf 407: Karaman İsmail Karabaş Evi Tavan Göbeği (H. KARPUZ) 

 

Fotoğraf 408: Birgi Evi Tavan Göbeği (M. SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 409: Bursa Evi Tavan Göbeği (M. SÖZEN) 

 

Fotoğraf 410: Datça Evi Tavan Göbeği (M. SÖZEN) 

 

 

 



 

Fotoğraf 411: Divriği Evi Tavan Göbeği (M. SÖZEN) 

 

Fotoğraf 412: Kula Evi Tavan Göbeği (H. KARPUZ) 

 

 



 

Fotoğraf 413: Kütahya Evi Tavan Göbeği (M. SÖZEN) 

 

Fotoğraf 414: Sivas Evi Tavan Göbeği (M. SÖZEN) 

 

 

 



 

Fotoğraf 415: Safranbolu Evi Tavan Göbeği (R.GÜNAY) 

 

Fotoğraf 416: Tokat Evi Tavan Göbeği (M. SÖZEN) 

 

 



 

Fotoğraf 417: Trabzon Evi Tavan Göbeği (M. SÖZEN) 

 

Fotoğraf 418: İstanbul Şerifler Yalısı Tavan Göbeği 

 

 



 

Fotoğraf 419: Akşehir Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (Akşehir Belediyesi Arşivi) 

 

Fotoğraf 420: Alanya Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (N. URFALIOĞLU) 

 

 

 



 

Fotoğraf 421: Amasya Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (N. URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 422: Beyşehir Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (M.A. KOCADAĞİSTAN) 

 



 

Fotoğraf 423: Burdur Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (N. URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 424: Bursa Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (N. URFALIOĞLU) 

 



 

Fotoğraf 425: Çeşme Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (N. URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 426: Milas Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (N. URFALIOĞLU) 

 

 



 

Fotoğraf 427: Mudanya Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 428: Safranbolu Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (R. GÜNAY) 

 

 

 



 

Fotoğraf 429: Side Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (N. URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 430: Tokat Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 431: Trabzon Akçaabat Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 432: Trabzon Evi Çıkmada Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 

 

 



 

Fotoğraf 433: İstanbul Sarı Köşk Çıkmada Üçgen Alınlık  (Ö. KÜÇÜKERMAN) 

 

Fotoğraf 434: İstanbul Yalıları Çıkmada Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 

 

 



 

Fotoğraf 435: Antalya Kaş Balkon Çıması Bağımsız Üçgen Alınlık  (N. 
URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 436: Akşehir Evi Ana Çatıda Üçgen Alınlık  (Akşehir Belediyesi Arşivi) 

 



 

Fotoğraf 437: Tire Evi Ana Çatıda Üçgen Alınlık   (N. URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 438: İskilip Ana Beşik Çatının Uzatılarak Çıkmaların Kapatılması   (H.-F. 
YÜREKLİ) 

 



 

Fotoğraf 439: İstanbul Çift Cephe Beşik Çatılı Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 440: İstanbul Yeniköy Çıkma Ve Ana Çatıda Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 441: Kastamonu Çatı Katı Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 442: Bursa Kırma Çatının Devamı  Niteliğinde Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 

 

 



 

Fotoğraf 443: Divriği Kırma Çatının Devamı  Niteliğinde Üçgen Alınlık  
(M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 444: Eskişehir Kırma Çatının Devamı  Niteliğinde Üçgen Alınlık  
(E.UÇKAN) 

 



 

Fotoğraf 445: İzmit Kırma Çatının Devamı  Niteliğinde Üçgen Alınlık  (Kocaeli 
Belediyesi) 

 

Fotoğraf 446: Kayseri Kırma Çatının Devamı  Niteliğinde Üçgen Alınlık  (V. 
İMAMOĞLU) 

 



 

Fotoğraf 447: Kütahya Kırma Çatının Devamı  Niteliğinde Üçgen Alınlık  (N. 
URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 448: Urfa Kırma Çatının Devamı  Niteliğinde Üçgen Alınlık  (M.SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 449: Rize Kırma Çatının Devamı Niteliğinde Ve Beşik Çatılı Üçgen Alınlık  
(M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 450: Akşehir Doğrudan Sokağa Merdivenle Ulaşan Giriş   (Akşehir 
Belediyesi) 

 



 

Fotoğraf 451: Balıkesir Doğrudan Sokağa Merdivenle Ulaşan Giriş (N. 
URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 452: Bergama Doğrudan Sokağa Merdivenle Ulaşan Giriş 

 



 

Fotoğraf 453: Isparta Doğrudan Sokağa Merdivenle Ulaşan Giriş (D.DEMİRCİ) 

 

Fotoğraf 454: Akşehir Doğrudan Merdivenle Zemin Kata Ulaşan Giriş (Akşehir 
Belediyesi) 

 



 

Fotoğraf 455: Bursa Doğrudan Merdivenle Zemin Kata Ulaşan Giriş 

 

Fotoğraf 456: Edirne Doğrudan Merdivenle Zemin Kata Ulaşan Giriş (www. 
edirne.gov.tr) 

 



 

Fotoğraf 457: Edirne Doğrudan Merdivenle Zemin Kata Ulaşan Giriş (www. 
edirne.gov.tr) 

 

Fotoğraf 458: Isparta Doğrudan Merdivenle Zemin Kata Ulaşan Giriş 
(N.URFALIOĞLU) 

 



 

Fotoğraf 459: İzmit Doğrudan Merdivenle Zemin Kata Ulaşan Giriş (Kocaeli 
Belediyesi) 

 

Fotoğraf 460: Kırklareli Doğrudan Merdivenle Zemin Kata Ulaşan Giriş 
(G.A.KURTİŞOĞLU) 

 

 



 

Fotoğraf 461: Kütahya Doğrudan Merdivenle Zemin Kata Ulaşan Giriş (N. 
URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 462: Edirne Sıra Evleri  (M.SÖZEN) 



 

Fotoğraf 463: İstanbul Sıra Evleri 

 

Fotoğraf 464: İzmir Sıra Evleri  (M.SÖZEN) 



 

Fotoğraf 465: Antalya Doğrudan Sokağa Kaldırım İle Ulaşan Giriş  (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 466: Akşehir Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (Akşehir Belediyesi) 

 

 

 



 

Fotoğraf 467: Bartın Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 468: Buca Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (F.ERPİ) 

 

 



 

Fotoğraf 469: Gümüşhane Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (www. gumushane. gov.tr) 

 

Fotoğraf 470: Isparta Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (D. DEMİRCİ) 

 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 471: İzmir Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 472: İzmit Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (Kocaeli Belediyesi) 

 



 

Fotoğraf 473: Kayseri Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (V. İMAMOĞLU) 

 

Fotoğraf 474: Kırklareli Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (G.A. KURTİŞOĞLU) 

 



 

Fotoğraf 475: Tire Evi Şaşırtmalı Köşe Taşı  (N. URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 476: Afyon Evi Düz Köşe Taşı  (K.YILDIRIM) 

 



 

Fotoğraf 477: Akşehir Evi Düz Köşe Taşı  (Akşehir Belediyesi) 

 

Fotoğraf 478: Trabzon Atatürk Evi Düz Köşe Taşı  (H.KARPUZ) 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 479: Bergama Evi Şaşırtmalı ve Düz Köşe Taşı 

 

Fotoğraf 480: Antalya Evi  Köşe Plaster  (M.SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 481: Edirne Evi  Köşe Plaster  (www.edirne.gov.tr) 

 

Fotoğraf 482: Isparta Evi  Köşe Plaster  (N. URFALIOĞLU) 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 483: Kırklareli Evi  Köşe Plaster  (G.A. KURTİŞOĞLU) 

 

Fotoğraf 484: Konya İkiz Maruni Konakları Dalgalı Saçak (H.KARPUZ) 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 485: Bulgaristan Koprivştitsa Evi Dalgalı Saçak (N.AKIN) 

 

Fotoğraf 486: Doğu Rumeli Evi Dalgalı Saçak (M. SÖZEN) 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 487: Doğu Rumeli Evi Dalgalı Saçak (M. SÖZEN) 

 

Fotoğraf 488: Eskişehir Odunpazarı Evi Dalgalı Saçak 

 

 

 



 

Fotoğraf 489: Eskişehir Odunpazarı Evi Dalgalı Saçak 

 

Fotoğraf 490: Eskişehir Odunpazarı Evi Dalgalı Saçak 

 

 



 

Fotoğraf 491: Isparta Evi Dalgalı Saçak (N. URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 492: İstanbul Suadiye Köşkü Dalgalı Saçak (T.SANER) 



 

Fotoğraf 493: Kırklareli Evi Dalgalı Saçak (G.A.KURTİŞOĞLU) 

 

Fotoğraf 494: Makedonya Evi Dalgalı Saçak (M. SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 495: Safranbolu Evi Dalgalı Saçak (M. SÖZEN) 

 

Fotoğraf 496: Antalya Akseki Evi Beş Köşeli Çıkma (M. SÖZEN) 

 

 



 

Fotoğraf 497: Bayburt Fehmi Sekmenli Evi Beş Köşeli Çıkma (H.UÇAR) 

 

Fotoğraf 498: Beyşehir Çeçenler Konağı Beş Köşeli Çıkma (M.A.KOCADİĞTAN) 

 

 

 



 

Fotoğraf 499: Tokat Evi Beş Köşeli Çıkma (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 500: Kayseri Evi Üç Köşeli Çıkma (M.SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 501: Safranbolu Evi Üç Köşeli Çıkma (R. GÜNAY) 

 

Fotoğraf 502: Tire Evi Yarım Daire Çıkma (M.SÖZEN) 

 

 

 



 

Fotoğraf 503: İstanbul Süleymaniye Evi Üç Köşeli Çıkma 

 

Fotoğraf 504: Edirne Evi Sofa Balkonu (www. edirne.gov.tr) 



 

Fotoğraf 505: Amasya Evi Sofa Balkonu (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 506: Antalya Kaş Evi Sofa Balkonu (M.SÖZEN) 



 

Fotoğraf 507: Edirne Kaleiçi Evi Sofa Balkonu (S. AKANSEL) 

 

Fotoğraf 508: Gaziantep Evi Sofa Balkonu (M.SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 509: İstanbul Büyükada Evi Sofa Balkonu (R.GÜNAY) 

 

Fotoğraf 510: İzmit Evi Sofa Balkonu (Kocaeli Belediyesi) 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 511: Kastamonu Evi Sofa Balkonu (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 512: Kayseri Evi Sofa Balkonu (V.İMAMOĞLU) 

 

 

 



 

Fotoğraf 513: Makedonya Evi Sofa Balkonu (N.URFALIOĞLU) 

 

Fotoğraf 514: Niksar Evi Sofa Balkonu (M.SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 515: Safranbolu Evi Sofa Balkonu (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 516: Bartın Evi Sofa Balkonu Ve Yan Cephe Balkonu (M.SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 517: İstanbul Arnavutköy Sıra Evleri Balkonu (www.arnavutkoy.org.tr) 

 

Fotoğraf 518: İstanbul Ortaköy Sıra Evleri Balkonu (İ.BİLGİN) 

 

 



 

Fotoğraf 519: İstanbul Kuzguncuk Konak Sofa ve Teras Balkonu 
(Ö.KÜÇÜKERMAN) 

 

Fotoğraf 520: Afyon Evi Cihannüma (K.YILDIRIM) 



 

Fotoğraf 521: Avanos Evi Cihannüma (M.A. ESMER) 

 

Fotoğraf 522: Beypazarı Evi Cihannüma (Ankara Ansiklopedisi) 



 

Fotoğraf 523: Edirne Kaleiçi Evi Cihannüma (S.H.ELDEM) 

 

Fotoğraf 524: Edirne Evi Cihannüma (www.edirne.gov.tr) 



 

Fotoğraf 525: İzmit Evi Cihannüma (Kocaeli Belediyesi) 

 

Fotoğraf 526: İzmit Evi Cihannüma (Kocaeli Belediyesi) 

 

 

 



 

Fotoğraf 527: İzmit Evi Cihannüma (Kocaeli Belediyesi) 

 

Fotoğraf 528: Kırklareli Evi Cihannüma (G.A.KURTİŞOĞLU) 

 

 

 



 

Fotoğraf 529: İstanbul İki Ev Cihannüma (A.T. ALTUNER- C.BUDAK) 

 

Fotoğraf 530: İstanbul Boğazı Evi Cihannüma (M.SÖZEN) 

 



 

Fotoğraf 531: İstanbul Kadıköy Evi Cihannüma 

 

Fotoğraf 532: Akşehir Evi Taş Pencere Detayı (Akşehir Belediyesi) 

 



 

Fotoğraf 533: Buca Evi Taş Pencere Detayı (F.ERPİ) 

 

Fotoğraf 534: Burdur Evi Taş Pencere Detayı (N.URFALOĞLU) 

 

 



 

Fotoğraf 535: Isparta Evi Taş Pencere Detayı (D.DEMİRCİ) 

 

Fotoğraf 536: İstanbul Yeniköy Evi Taş Pencere Detayı (M.SÖZEN) 

 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 537: Kayseri Evi Sivri Kemerli Taş Pencere Detayı (N.URFALOĞLU) 

 

Fotoğraf 538: Isparta Üçgen Alınlıklı Taş Pencere Detayı (D.DEMİRCİ) 

 

 

 



 

Fotoğraf 539: Akseki Ahşap Yuvarlak Kemerli Pencere (M.SÖZEN) 

 

Fotoğraf 540: Safranbolu Ahşap Yuvarlak Kemerli Pencere (M.SÖZEN) 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 541: Tire Ahşap Yuvarlak Kemerli Pencere (N.URFALOĞLU) 

 

Fotoğraf 542: İskilip Ahşap Düz Pencere (H.-F. YÜREKLİ) 

 

 



 

Fotoğraf 543: Kırklareli Ahşap Üçgen Alınlıklı Pencere (G.A. KURTİŞOĞLU) 

 

Fotoğraf 544: İzmit  Ahşap Kasalı Damlalık Altı Dalgalı Pencere (Kocaeli 
Belediyesi) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 545: Kütahya Tavşanlı  Ahşap Kasalı Damlalık Altı Dalgalı Pencere 
(N.URFALOĞLU) 

 

Fotoğraf 546: Edirne Evi Pencere Detayı (www. edirne, gov.tr) 

 

 

 

 



 

Fotoğraf 547: Edirne Evi Kaleiçi Tablalı Kapı (S. AKANSEL) 

 

Fotoğraf 548: Isparta Tablalı Kapı (N.URFALOĞLU) 

 

 

 



 

Fotoğraf 549: İstanbul Süleymaniye Ayrancı Sokak Tablalı Kapı 

 

Fotoğraf 550: İstanbul Süleymaniye Ayrancı Sokak Tablalı Kapı 



 

Fotoğraf 551: Antalya Evi Taş Söve, Lento Kemerli Kapı (N.URFALOĞLU) 

 

Fotoğraf 552: Bergama Evi Taş Söve, Lento Kemerli Kapı 

 



 

Fotoğraf 553: Buca Evi Taş Söve, Lento Kemerli Kapı (F.ERPİ) 

 

Fotoğraf 554: Burdur Evi Taş Söve, Lento Kemerli Kapı (N.URFALOĞLU) 

 



 

Fotoğraf 555: Isparta Evi Taş Söve, Lento Kemerli Kapı (D.DEMİRCİ) 

 

Fotoğraf 556: Mersin Evi Taş Söve, Lento Kemerli Kapı (F.YENİŞEHİRLİOĞLU) 

 



 

Fotoğraf 557: Burdur Metal Kapı (N.URFALOĞLU) 
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