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                                                                                                                     Ali Haydar ÖNER
                                                                                                          Isparta Valisi

Kültür, insanlığın ortak bir değeridir. On bin yıldan daha fazla tarihi bir geçmişe sahip olduğu 
bilimsel çalışmalarla ortaya çıkan Isparta’nın, tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merke-
zi olması nedeniyle, çok sayıda kültür varlığını da bünyesinde barındırmaktadır. Akdeniz ile İç 
Anadolu’yu birbirine bağlayan geçiş yolu üzerinde olması itibari ile Isparta, stratejik önemini her 
zaman korumuştur. Bu kültürel zenginlik bize bazı sorumluluklar getirmektedir. Bu değerlerin bir 
yandan gelecek nesillere aktarılması, bir yandan da dünya ortak mirası ile bütünleşmesi, ancak 
yüksek düzeyde koruma bilincinin yerleşmesi ile mümkün olacaktır.

Kültürel zenginlik ve doğal güzellikler açısından Isparta, tüm kültürel birikimini günümüze 
aktaran bir kültür kenti durumundadır. Tarihte pek çok sadrazamın yetiştiği ilimiz, örenyerleri, hö-
yükler, kaleler, hanlar, camiler, kiliseler ve doğal güzellikleri ile ülkemizin önemli kültür ve turizm 
merkezi konumundadır. Böylesine zengin kültürel mirasa sahip olan kentte kültür varlıklarının 
korunmasının, sergilenmesinin ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli bir görev olduğunu 
düşünmekteyiz.

Tarihi evlerimiz, kültür mirasımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Halkın geleneksel 
yaşamının kültürüne, sosyal yapısına ve sanat anlayışına ışık tutan tarihi evlerin sayıları her geçen 
gün biraz daha azalmaktadır. Onun için, halen günümüzde ayakta kalan evlerin, bilim dünyası 
tarafından ivedilikle tespit edilip belgelendirilmeleri kuşkusuz çok önemlidir. 

Isparta’daki geleneksel evleri, bilimsel bir anlayışla ele alıp inceleyen “Isparta Evleri” adlı 
eser, ilimizin doğal ve kentsel kültür varlıkları hakkında yapılacak çalışmalara ışık tutacak ve kül-
türel yayınlarda önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Isparta Evleri kitabının, «Türkiye’nin gül bahçesi» olan ilimizin tanıtımına da katkı sağla-
masını ve ilgililere yararlı olmasını diler, ayrıca bu eseri titizlikle hazırlayarak, bilim dünyasına 
kazandıran Doğan DEMİRCİ’yi gayretlerinden dolayı kutlar, kitabın hazırlanmasında emeği ge-
çenlere teşekkür ederim.
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Abdullah KILIÇ
İl Kültür ve Turizm Müdürü

Tarihin ilk dönemlerinden bu yana, pek çok uygarlığa beşiklik eden ve sahip olduğu coğrafi k ve 
stratejik konumu ile tarihte önemli bir kavşak noktası olan Isparta’nın sahip olduğu kültür, sanat ve 
tarih birikimlerini, daha verimli ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkararak, toplumla paylaşmak hepi-
miz için bir sosyal sorumluluk ve bir görevdir. Uygarlıklar, tarihi ve kültürel birikimlerle varlıklarını 
sürdürürler. Büyük bir uygarlığa sahip olduğumuzu bizden sonraki kuşaklara aktarmak için kültür 
ve tarih konularında yapılacak çalışmalara daha fazla imkan sağlamak, üzerinde yaşadığımız toprak-
lara olan bir borcumuzdur. İlimizdeki tarihsel, kentsel ve kültürel mirasımızın korunması, eserlerin 
yaşatılması ve günümüzdeki yaşantı ile birleştirilmeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün önemli 
hedefl erinden birisidir. İlimizdeki tarihi, kültürel ve doğal varlıkların korunmasına ve tanınmasına ışık 
tutacak bu tür yayınları arttırmak, kültürel mirasımız hakkında bilgiler vermek ve koruma bilincinin 
oluşturulmasını sağlamak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün diğer hedefl eridir. Binlerce yılın biri-
kimi olan bu kültürün ortaya koyduğu ve şimdiki sahiplerinin geleceğe aktarmak zorunda oldukları 
kültür miraslarını tespit edip, korunmasına işlerlik kazandırıp, geleceğe aktarmak gerekmektedir.

Ne yazık ki, tabiatın ve insanoğlunun bilinçsizce tahribatı sonucunda pek çok tarihi eser tarih 
sahnesinden silinme tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir. Zengin kültürel mirasımız gittikçe erimeye 
başlamış ve hatta günümüzde yok olmaya yüz tutmuştur. Kültür tarihimizi incelemek, araştırmak ve 
gelecek kuşaklara aktarmak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eserlerimizi korumaya, onlara sa-
hip çıkmaya ve yaşatmaya yönelik yayınlar çok önemli çalışmalardır. Bu çalışmalara destek vererek, 
kültürümüzün ve tarihimizin yok olmasına engel olmak, onları korumak için yapılacak tüm çabalar 
kültürel kimliğimize de sahip çıkmamız demektir. 

Kitaplar, bir milletin düşünce ürünlerini sonraki kuşaklara aktaran bilgi hazineleridir. İnsanlık tarihi 
boyunca dünyanın pek çok şehir ve sanat eseri yıkılıp, tarih sahnesinden silinmesine rağmen, kitaplar 
günümüze kadar gelmiştir. Bu nedenle, kitap yazmak ve yayımlamak geleceğe yönelik yapılabilecek en 
güzel hizmetlerden birisidir. Şehrimizle ilgili bilgileri muhafaza ederek değişen dünya şartlarına karşı 
kültürümüzü korumak ve var olduklarını duyurmak için kitaplardan faydalanılmaktadır. 

Alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inandığım bu çalışmanın basılıp, yayınlanması Isparta 
tarihi ve kültürü açısından çok önemlidir. Bu eserin, nüfus artışı ve kentlere göçün sonucu yok olma 
tehdidi altında kalan Isparta evlerinin ve tarihi kent dokusunun korunmasında, sağlıklaştırılmasında, 
koruma bilincinin oluşturulmasında, Isparta kent merkezinin tanıtılmasında önemli bir rol alacağına 
ve katkısı olacağına inanmaktayım. Isparta’da yer alan kültürel mirasın, özellikle detaylarını anla-
tan bu özenli çalışmayı hazırlayıp, bizlere sunan Isparta Müzesi’nin değerli arkeoloğu Sayın Doğan 
DEMİRCİ’ye ve emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm okuyuculara yararlı olmasını dilerim.
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ÖZGEÇMİŞ

14.11.1962 tarihinde Yalvaç’ta doğmuştur. Babası memur, annesi ev hanımıdır. Üç kardeşi 
vardır. 1973’de Antalya Dumlupınar İlkokulu (Kaleiçi), 1976’da Antalya Atatürk Ortaokulu (Ka-
leiçi), 1979’da Antalya Lisesi’nden mezun olmuştur. 1979 yılında kazanmış olduğu Selçuk Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümünü 1983 yılının Haziran ayında 
bitirmiştir. 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi 
ve Sanatları Bölümünde başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2006 yılında tamamlamış, yine 
aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Bö-
lümü Türk İslam Sanatları Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. 2010 yılında da 
doktora eğitimini tamamlamıştır. 

Askerlik görevini 1984-1985 yılları arasında İzmir Merkez Komutanlığı’nda Asteğmen olarak 
tamamladıktan sonra, 1986 yılında Isparta PTT Bölge Başmüdürlüğü’nün açmış olduğu memur 
sınavını birincilikle kazanarak PTT Bölge Başmüdürlüğü’nde memur olarak çalışmaya başlamış-
tır. 1990 yılından beri B sınıfı sürücü belgesi bulunmaktadır. 1994 yılında çalıştığı idarenin açmış 
olduğu yöneticilik kursuna giderek yöneticilik sertifi kası almış, daha sonra 2002 yılında Isparta 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde şef olarak kısa bir süre çalışmıştır. Ancak, şef unvanda iken, 
Isparta Müzesinde Türk ve İslam Eserleri Uzmanı olarak fi ilen görev yapmıştır. Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu teknik personel sınavını kazanarak Isparta Müze 
Müdürlüğü’nde Arkeolog unvanında (Türk ve İslam Eserleri Uzmanı olarak) çalışmaya devam 
etmiştir. Hâlen aynı iş yerinde çalışmaktadır. Mimari konular ile yakından ilgilenmekte olup, sanat 
tarihi ile ilgili mimarlık alanında yayınlanmış bazı makaleleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Kitap okumaktan, seyahat etmekten ve yürüyüş yapmaktan hoş-
lanmakta, İyi derecede İngilizce, 2 yıllık temel eğitim seviyesinde Almanca bilmektedir. Lisans 
eğitimi esnasında 2 yıl Latince dersleri almıştır. Paint, MS word ve MS excel programlarını kulla-
nabilecek derecede bilgisayar bilmektedir.
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ÖNSÖZ
Isparta, Göller Bölgesi olarak adlandırılan yörenin merkezinde yer almaktadır. Isparta’nın eski 

mahallelerinde, ücra sokaklarda dolaşırken bazen küme halinde bazen de yüksek apartmanların 
arasına sıkışmış geleneksel bir ev görmek mümkündür. Hatta bunlar öyle evlerdir ki, bazılarının 
bir benzerine şehir içerisinde bile rastlamak mümkün değildir. Her mahallede, her sokakta böy-
lesine yeni ve farklı geleneksel bir ev keşfetmek Isparta’da olağan bir durumdur. Ama ne yazık 
ki ülkemizdeki geleneksel evler ile ilgili yayınlarda ve geleneksel evlerimizi gösteren haritalarda 
Isparta’nın yer almadığı görülmektedir. Bu nedenle, mevcut eksikliğin giderilmesi amacıyla çalış-
malarımızın konusu ve başlığı “Isparta Evleri” olarak seçilmiştir. 

Isparta evleri hızla yok olmaktadır. Çalışmalarımız sırasında da birkaç ev tamamen; ya yık-
tırılmış ya da yanarak yok olmuştur. Yok olan bu evlerden bir kısmı da daha önce sivil mimari 
örneği olarak koruma altına alınmıştır. İşte bu sebepten dolayı, ne kadar acele edersek o kadar 
geçmişimizle ilgili bilgi toplayabilir ve bizden sonraki nesillere aktarabilme şansına sahip olabili-
riz. Geleneksel Isparta evlerinin üçte biri metruk durumdadır. Dolayısıyla yok olmaya yüz tutmuş 
gibidirler. Ayakta kalabilen evler ise; bakımsız bir halde ve aslına uygun olmayan onarımlarla da 
her geçen gün çehresi biraz daha değiştirilmektedir.

Yine çalışmalarımız esnasında karşılaştığımız en önemli zorluklardan birisi de kapalı ya da 
kullanım dışı olan evlerin, sahiplerinin Isparta’da olmadıkları durumlardır. Bazı evlerin içerisin-
de yaşayan kimseler bulunmakta iken defalarca eve uğramamıza rağmen kimseyi bulamamamız 
karşılaştığımız zorluklardan bir diğeridir. Kiracılar ise çoğunlukla ev sahiplerinden izin almamız 
gerektiğini söylemişlerdir. Konuştuğumuz ev sahiplerinden çok az bir kısmı evi incelememize razı 
olmamıştır. Aile mahremiyeti söz konusu olduğundan konuya saygı duyduk. Ama buna karşılık 
pek çok ev sahibi fazlasıyla ilgi gösterdi. Evlerinin fotoğrafl anarak kayıtlara ve dolayısıyla sonraki 
kuşaklara aktarılacağını öğrenen bazı ev sahipleri heyecanlandılar ve evlerini incelememize izin 
verdiler. İncelememize izin veren ve yardımcı olan ev sahiplerine burada teşekkür ediyoruz. 

Çalışmalarımız; ‘Giriş’, ‘Birinci Bölüm’, ‘Katalog’, ‘Karşılaştırma ve Değerlendirme’ ile ‘So-
nuç’ bölümleri olarak beş ana başlık halinde hazırlanmıştır. ‘Giriş’ bölümünde; Türk ev mimarisi, 
araştırmanın amacı ve önemi, yöntemi, kaynakları, ‘Birinci Bölüm’de Isparta’nın konumu, sosyal 
ekonomik yapısı, kentsel gelişimi anlatılmıştır. Böylece Isparta’da geleneksel ev mimarisine ze-
min hazırlayan ana etmenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. ‘Katalog’ bölümünde; kaynaklardaki 
eski Isparta evlerinin anlatımlarından, onarım yapılan bazı evlerin yanlış ve doğrularından ve Is-
parta il merkezinde bulunan evlerin cephelerinde yer alan tarihlerden bahsedilmiştir. 147 adet eve 
ilişkin katalog bilgileri ise kitabın sonunda yer almıştır. Katalog Bölümü’nde, evlerin bu bilgilerin-
de değerlendirme yapılmamıştır. Ancak plan ve cephe düzeni yönüyle örnek olabilecek bazı evlere 
daha geniş yer verilerek bu evlerin önemine ve sanat tarihi açısından bulunduğu yere ilişkin sayfa 
sonunda küçük bir değerlendirme yapılmıştır. İl merkezi içerisindeki evlerin mimari unsurlarının 
ortak ve farklı yönleri, istatistikî durumları, birbirleriyle ve diğer illerdeki evlerle karşılaştırılması, 
tüm bunların değerlendirilmesi ‘Karşılaştırma ve Değerlendirme’ bölümünde yapılmıştır. Evlerin 
korunması, günümüz koşullarında işlerlik kazanarak hayatiyetlerini devam ettirmesi için neler 
yapılması gerektiği gibi konular ise ‘Sonuç’ bölümünde yer almıştır.

Kitabın basılı bir yayın haline getirilmesinde büyük destekleri olan Valimiz Sayın Ali Haydar 
ÖNER’e ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Abdullah KILIÇ’a şükranlarımı sunuyorum.
Çalışmamızın ortaya konulmasında her türlü yardımı esirgemeyen danışman hocam Sayın Doç. 
Dr. Bahattin YAMAN’a teşekkür ediyorum. Yine konuyla ilgili doküman ve fotoğrafl arın temini 
noktasında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden mimar 
Hakime YILDIZ’a, geleneksel Isparta evleri konusunda çalışmaları bulunan ve kendisinden her 
zaman faydalandığım mimar İbrahim ÖZAY’a, fotoğraf çekimlerinde benimle beraber fedakarca 
çalışan mesai arkadaşım arkeolog Özgür PERÇİN’e ve Tuba YALVAÇ’a teşekkürü bir borç bilirim.

Dr. Doğan DEMİRCİ
                                                                                                                 Isparta 2011
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Isparta Evleri

GİRİŞ

Genel olarak bir ailenin oturabileceği şekil ya da büyüklükte yapılmış barınaklara ev denilip1, 
ev kelimesinin Türkçe karşılığının ise “iv” veya “yiv” olduğu ifade edilmektedir2. Ev kelimesi de-
ğişik Türk lehçelerinde, “iv”, “üw”, “öy”, “üy”, “eb”, “ep” ve “öm” gibi şekillerde görülebilmekte-
dir. Sözcük anlamı “barınak”, “çadır” veya bazı lehçelerde “kadın ve aile” anlamına gelmektedir3. 
Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda insanoğlu mağaraları bırakıp vadilerde ve ovalarda yaşa-
maya başladığı çağlardan itibaren ev yapmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Yaklaşık 11.000 yıldır 
kendi sosyolojik, fi zyolojik, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarına göre Anadolu’da ev yapılmaktadır. 
Kerpicin kullanılmasıyla ev mimarisinde büyük bir gelişme yaşanmış, bu malzeme ile birlikte bü-
yük köy yerleşmeleri kurulmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise ev tasarımının da tarihsel gelişme 
sürecinde birçok safhadan geçtiği, her bölgenin iklim ve malzeme şartlarına bağlı olarak değişik 
ev tiplerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Başlangıçta ev, en temel gereksinimlerin en pratik çö-
zümleri biçiminde tasarlanmıştır. Yiyecek depolamak ve işlemekle ilgili mekânların yalın dizgele-
ri görünümündedir4. İnsanın kendi yaşam biçimini şekillendirdiği, temel ihtiyaçları gereği yaptığı 
ve içinde yaşadığı ev; içinde bulunduğu toplumun kültür ve geleneklerinin ayrılmaz bir parçası 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Asya’da Erken Orta Çağ’da iki tip evin kullanıldığı, bunlardan 
birisinin portatif, diğerinin ise daimi olduğu belirtilmektedir. Portatif olanların “Yurd” adı verilen 
çadırlar olduğu ve 200 kişiyi barındırabildiği, daimi konutların ise M.S. VI. ve VII. Yüzyıllarda 
saray olarak kullanıldığı söylenmektedir5. Ev, genellikle yapıldığı malzemeye, bulunduğu yere, 
sahip olduğu şahıslara göre ve tasarım biçimine göre isimlendirilebilmektedir. Şehir dışında bahçe 
içerisinde yapılan evlere “bağ evi”, dağlarda yapılan evlere “dağ evi”, akarsu, göl ve denize yüzen 
evlere “deniz evi”, bir şehrin ileri gelenlerinin oturduğu evlere “eşraf evi”, kış aylarında oturulan 
evlere “kış evi” veya “kışlık”, yaz aylarında oturulan evlere “yaz evi” veya “yazlık” denilmektedir. 
Tasarım biçimine göre ise; aynı plan özelliklerini gösteren yan yana iki eve “ikiz ev”, aynı ya da 
benzer planlı evlerin yan yan dizilerek oluşturduğu kümeye ise “sıra evler”, bir tek ailenin oturma-
sı için yapılmış eve ise “tek ev” denilmektedir6.

Türk toplumunun lideri etrafında birleşmesi, ataya saygısı, dayanışması, toprak tutkusu yaşa-
dığı evinde kendini göstermekte, güvenli ve büyük aile, çocuklarına ayırdığı odalarıyla, bir araya 
geldikleri orta mekanla toplumun yapısını evin planına yansıtmaktadırlar. Her ev yiyeceğini, yaka-

(1) Hasol Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul, 1990, s. 184.
(2) Celal Esat Arseven, Sanat Ansiklopedisi, MEB Basımevi, C. I, İstanbul, 1983, s. 546.
(3) Nebi Bozkurt, “Ev”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, s. 502.
(4) Erhan Acar, “Konut”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1997, s. 1041.
(5) Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, T. İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 1977, s. 48-49.
(6) Nur Akın, “Ev”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul, 1997, s. 568.
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cağını ve yazgısını hazırlayan aynı zamanda bir üretim merkezi durumundadır. Bunların gerektir-
diği her alan için evde bir yer bulunmaktadır7. Evlerin yapımında kullanılan malzemeler; bölgesi 
için ayrı bir karakter ortaya koymakta ve ev mimarisindeki çeşitliliğin ortaya çıkmasına yol aç-
maktadır. Yörelerin jeolojik yapı ve bitki örtüsü; kerpiç, taş, ahşap gibi malzemelerin kullanımın-
da, bölgelere göre değişen inşaat teknikleri geniş bir yelpaze oluşturmaktadır8. ‘Türk Evi’ olarak 
tabir edilen, inşa edildiği tarihten günümüze değin hala kullanılmakta olan yapılar, Osmanlılar’dan 
kalan en önemli mimari mirastır. Türk ev mimarisi ile ilgili, hepsi için geçerli olabilecek bir ortak 
özellikten bahsedilmesi oldukça zordur. Tarihsel olarak , gerek Anadolu’da ve gerekse Balkan ül-
kelerinde 18. yüzyıldan bu yana hala ayakta kalabilmiş olan konutlara rastlamak mümkündür. Bir 
Türk evinin dış cephesinde zemin kattaki cümle kapısı eşiğinden itibaren çatısının en tepesindeki 
mahya kiremidine kadar pek çok mimari unsuru bulunmaktadır. Bu mimari unsurlardan her biri-
sinin özel bir adı ve yeri vardır. Bu unsurlar bazen bulundukları yere göre bazen de işlevine göre 
adlandırılmıştır. Celal Esat Arseven bir Türk evinin çiziminde evin cephesinde bulunan mimari 
unsurları ve adlarını göstermektedir9 (Levha 1).

Levha-1: Türk Evi’nin yapısal ögeleri (Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, s. 572).

17., 18. ve 19. yüzyıl evleri olarak üç dönemde incelendiği görülen Türk evi, esas gelişme 
çizgisini 18. yüzyıldan itibaren göstermektedir10. Bu döneme ait Türk ev mimarisinin Osmanlı 
Devleti sınırları içerisinde çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı anlaşılmaktadır11.

Kuban’a göre; Türk ev mimarisi Anadolu’da yedi bölgeye ayrılmıştır12. Bunların içerisinde 
hımış yapı tekniğinin, yani içerisi kerpiç dolgulu ve taşıyıcı sistemi ağaç, zemin katı çoğunlukla 
taş olan konut mimarisinin; Anadolu’nun kıyıları ile orta yayla arasında, Sivas dolaylarında Batıya 
ve İç Ege’den Torosların Kuzey yamaçlarına kadar uzandığını, yer yer diğer bölgelerde ve Balkan-
larda görüldüğünü belirtmiştir. Anadolu’nun geliştirdiği konut türünün gerçek temsilcilerinin de 
bu gurup olduğunu söylemektedir.

(7) O. Cezmi Tuncer, “Mimaride Türk Milli Üslubu İlkeleri”, Mimaride Türk Milli Üslubu Semineri, Ankara, 1984, s. 67.
(8) Ataman Demir, “Geçmişten Geleceğe Anadolu’da Malzeme ve Mimarlık”, XXII. Dünya Mimarlık Kongresi 2005, İstanbul, 2006, s. 163.
(9) Celal Esad Arseven, a.g.e., s. 572.
(10) Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi Plan Tipleri,İstanbul, 1968, s. 43-289.
(11) Sedat Hakkı Eldem, a.g.e, s. 11.
(12) Doğan Kuban, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1995, s. 227.



3

Isparta Evleri

Eski Türk kentinde yer alan evlerde, sınıfsal farklılaşmalar belirgin değildir. Zengin şahsın 
evinde ancak odaların sayısı artmaktadır. Fiziksel ve sosyal yönden İslam kentinin asıl büyük 
özelliği ise onun mahallelere bölünmesidir. Toplumdaki etnik ve dini ayrılıklar bu bölünmeyi belki 
de zorunlu kılmaktadır. Bu kentlerin evrensel özellikleri olarak ortaya konan olgular içinde kentin 
merkezine yerleşen cuma cami vardır. Bazen kendisine bağlı olan pazar yeri ile beraber, kentin 
simgesi olarak kabul edilmiştir13.

Eski Türk kentinde sokaklar belli bir plan ile yapılmadığından, evlerin tanımladığı bir sokak 
tipi ortaya çıkmadığı, bununla birlikte yerleşme süreci düzenli olmadığı için evleri birbirine bağ-
layan düzenli bir yol olması da mümkün bulunmadığı ifade edilmektedir. Yine buna göre yüzyıllar 
boyu gelişmeler sonunda evler biraz daha birbirine yanaşmış, eski düzensiz arsa sınırlarını izleyen 
bazı sokaklar ortaya çıkmıştır. Bu zoraki sokaklar boyunca evler geometrik olmayan bir doğrultu 
boyunca yan yana sıralanmışlardır14. 

Sosyal yönden, kentin kendi kendini idaresi İslami bir kavram olmadığı gibi İslam şehirlerinde 
kentli olmanın da özel bir niteliği yoktur. Kent yerine mahalle, burada yaşayanlara belli bir yere 
bağlı olma hissini vermektedir15. Osmanlı döneminde ev, çoğu kez etnik yada başka bir kimliği olan 
mahalle cemaatine ait olmanın aracı sayılmaktaydı. Evin tasarımı, doğrudan kullanıcının zihninde-
ki, anadan kıza, babadan oğula geçen bir konut imgesinden veya kullanıcı ile bir usta yada kalfanın 
ortak olarak paylaştıkları geleneksel bir konut anlayışından kaynaklanmaktaydı. Tasarımın, mima-
ri bir projeyle gerçekleştirilmeye başlanmasının sebebinin, geleneksel ve alışılagelmişin dışında 
özel bir evin isteğinin belirlenmesine yada kullanıcısı önceden belli olmayan anonim konutlarda 
çeşitlilik ve çekicilik niteliklerinin aranmasına dayanmakta olduğu söylenmektedir16.

Geleneksel ev mimarisi, halkın yaşama biçimini, kültürünü doğrudan yansıtmakta, halk tara-
fından oluşturulmaktadırlar. Geleneklerimizde ev yaptırmak isteyen kişi, bir çuval zahireyi arma-
ğan yollayarak, ustaya ev yapmak istediğini bildirir, usta da işi yapmak isterse işverenin ihtiyacını, 
imkanlarını ve evin yapılacağı yeri tanırdı. Sivil mimari ürünlerinin oluşmasında, bugünkü gibi 
kağıt üzerine yazılı çizili imar kuralları gerekmemiştir. Genellikle doğrudan yere çizilerek, önceki 
örnekleriyle birlikte görüp, karşılıklı isteklerini tam ölçek üzerinden anlayarak tasarım işini bir-
likte gerçekleştirirlerdi. İşveren öncelikle,mekanların sayısını ve adını; örneğin iki oda bir mutfak 
biçiminde söyler, büyüklükleri de yerine göre birlikte belirlenirdi. Usta durumuna göre götürü ya 
da yevmiye ile çalışmaktadır. Evin yapımında işverenin kendisi ya da ailesinden bazı kişiler de 
çalışabilir17.

Evlerin belli sayıda ustalar veya kalfalar eliyle yapıldığı ve geleneğimizde evlerin kutsal olup 
alınıp satılmadığı söylenmektedir. Kazara böyle bir ayıp işleyen birisinin yolsuz sayıldığı, köyü 
kenti terk ederek ortadan kaybolduğu da belirtilmektedir18.

Eski dönemlerde ustalar, çırak-usta ilişkisi içerisinde yetişmektedir. Ustaların duvarcılık yada 
dülgerlik gibi uzmanlaştıkları alanlar bulunmaktadır. Bununla beraber, ahşap süslemeden dülgerli-
ğe tüm işlerin hepsini birden yapabilenler de vardır. Ev yapımını baştan sona üstlenen olduğu gibi, 
işin duvarcılık ya da dülgerlik gibi bir bölümünü üstlenerek, öteki işler için lazım olduğu takdirde 
başka usta bulanlar da olmaktadır. Ustalar ise genellikle kendi yaşadıkları bölgede isim yapmış 
kişilerdir. Yapmış oldukları evlerin cephesine bir ‘kitabeyle’ isimlerini yazmaktadırlar. Belli bir 

(13) Doğan Kuban, a.g.e., s. 166. 
(14) Doğan Kuban, a.g.e., s. 238 - 239.  
(15) Doğan Kuban, a.g.e., s. 167.  
(16) Erhan Acar, a.g.m., s. 1043.  
(17) Cengiz Bektaş, Halk Yapı Sanatı, Popüler Mimarlık Dizisi 1, İstanbul, 2001, s. 87.
(18) Nail Çakırhan, Yapı Sanatında Yarım Yüzyıl Geleneksel Mimarinin Şiiri, Ege Yayınları, İstanbul, 2005, s. 21.
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yerde ustalığı öğrenip, işin durumuna göre başka yerlerde çalışanlar da bulunmaktadır. Özellikle 
bir ustayı besleyemeyecek kadar küçük ölçüdeki yerleşim yerlerinde ev yapımı genellikle bu geçi-
ci ustalarca yapılmakta, düşünüldüğü gibi, ev yapım ustaları anonim yani adsız değil, adları sanları 
belli olan, çoğu kez mesleklerinde iddialı kişi oldukları anlaşılmaktadır19.

Eski Türk evleri, yaşama, doğaya, çevre koşullarına uygunluk ve gerçekçilik, akılcılık ilkele-
rine bağlı kalınarak yapılmaktaydılar. Eski Türk evleri elde olanlarla istenilenlerin karşılıklı ko-
şutluğunu gözetmekte olup, kimseye gösteriş için yapılmazlardı. Yapımda gereksiz olan bir şey 
yoktu20.

Bu evlerin en önemli özelliklerinden birisi, tasarımlarının içten başlaması, içten dışa doğru 
gelişmesidir. Önce işlev çözümlenmektedir. Dışın güzelliği, için güzelliğinden, doğruluğundan, 
içtenliğinden, için dışa yansımasından oluşmaktaydı21. Türk evleri tutumluluk ve kolaylık ilkesi-
ne göre yapılmaktaydı. En az imkanlarla, en çoğa ulaşmaya çabalanır, bir çivi bile gereksiz yere 
kullanılmazdı22. Türk mimarisinde kullanılan ölçüler insan vücududur. Örneğin tahta, bir parmak 
kalınlığında, bir karış genişliğinde, iki kulaç uzunluğundadır. Pencere üç karış genişlikte, beş ka-
rış yükseklikte yada bu orandadır23. Yada keser sapı ölçüsü gibi belli ölçüler kullanılmaktadır24. 
Kullanılan araç gereçler civardan seçilmekte olduğundan çevreye uyum daha kolaylıkla sağlan-
maktaydı. Esneklik çok önemli bir ilkedir. Aile büyüdükçe, ev de birim birim büyüyebiliyor, aile 
küçülünce ev de bölünebiliyordu25.

Son yıllarda Türk ev mimarisi ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Türk evinin temel yaşama 
birimi oda ve odalar arasındaki ortak alan sofanın konumuna göre Türk evi plan tipleri belirlen-
miştir. Bunlar; a) Sofasız, b) Dış sofalı, c) İç sofalı, d) Orta sofalı evler olarak özetlenebilir26. Buna 
benzer olarak bazı kaynaklarda da sofasız, dış sofalı ve iç sofalı plan ayırımının devam ettirildiği27 
ya da daha değişik olarak; Anadolu Evleri, Edirne Evleri, İstanbul Evleri, Kuzey Memleketlerin-
deki Evler, Güney Memleketlerindeki Evler olarak ta gruplandırıldığı görülmektedir28. Bununla 
beraber bazı kaynaklarda dış sofalı plan tipinin de kendi içerisinde yine yan sofalı, “L” sofalı ve 
“U” sofalı olmak üzere üç alt başlık halinde incelendiği görülmektedir29 (Levha 2). 

(19) Cengiz Bektaş, “Halk Yapı Sanatı”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1997, s. 748.
(20) Cengiz Bektaş, Halk Yapı Sanatı, Popüler Mimarlık Dizisi 1, İstanbul, 2001, s. 87, s.47.
(21) Cengiz Bektaş, a.g.e., s.49.
(22) Cengiz Bektaş, a.g.e., s.50.
(23) Cengiz Bektaş, a.g.e., s.51.
(24) Nihal Yöney Uluengin, Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi, Yapı-Endüstri Merkezi yayınları, İstanbul, 1998, s. 204.
(25) Cengiz Bektaş, a.g.e., s.52.
(26) Sınıfl andırma S.Hakkı Eldem’in çalışmasına dayanmaktadır. Bkz: Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul, 1968. Ayrıca bkz. Cengiz 

Bektaş, a.g.e., s.47; Nur Akın, “Ev”,a.g.m., s. 570.
(27) M. Ali Esmer, Avanos’un Eski Türk Evleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1992, s. 58. Ayrıca bkz. Yüksel Sayan, Uşak Evleri, ‘Kültür Bakan-

lığı, Sanat Eserleri, Ankara, 1997, s. İçindekiler Bölümü’. Bkz. Rüstem Bozer, Kula Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1988, 
s. 71.

(28) Celal Esat Arseven, Türk Sanatı, Cem Yayınları, B. Y. Y., 1988, s. 106.
(29) Cengiz Bektaş, a.g.e., s. 67.
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Levha-2: Sedat Hakkı Eldem’e göre plan tipleri30 (Çizim N. Özhan)

İç sofalı plan tipi; sofanın iki yanının oda sıralarıyla çevrilmesinden oluşup, dış duvarların 
kullanma, odalar arasındaki bağlantıyı arttırma gibi faydalarına karşın sofanın doğa ile olan ilişkisi 
oldukça azalmaktadır. Yaygın olduğu söylenen dış sofalı plan tipinde oda sıraları bir sofaya açıl-
maktadır. Bu tipin ilk biçimi odaların, sofanın yalnız bir kenarına dizilmesiyle oluşmaktadır. Daha 
sonraları sofanın bir ucuna köşk eklenmesi ve köşkün odaya dönüştürülmesiyle dış sofalı plan tipi 
“L” ve “U” biçimlerine doğmasına sebep olmuştur31.

Orta sofalı plan tipi; odanın köşelerine dört oda konulduğu takdirde ortaya çıkmaktadır. Bu 
tipte, köşe odalar arasındaki boşluklar da istenilirse oda haline getirilebilir. Bu durumda Celal 
Esad Arseven’in ifadesiyle simetrik ‘karnıyarık’ denilen ev planı meydana gelmektedir32. Türk 
evinde aksiyal kompozisyon karakteristik olmadığı, Türk ev mimarisinin büyük simetri akslarına 
göre tasarlanmadığı belirtilmektedir. Buna örnek olarak merdivenin bir aks üzerine konulmadığı, 
evin en önemli odasının bir aks üzerinde olması gerekliliği olmadığı, bunun tersine odanın bir 
köşede yer aldığı söylenilmektedir33.

İç sofalı Türk evi ile dış sofalı Türk evi sadece iki farklı plan tipi değil aynı zamanda iki 
farklı mekansal düzenleme örneği olduğu, alt mekanların ana mekana bağlı, ana mekanla birlikte 
var olan ikinci derece diyebileceğimiz mekanlar olduğu söylenmektedir. Bu konudaki en belirgin 
örneğin ise geleneksel Türk evi sofası olduğu vurgulanmaktadır. Buna göre sofa kendi sınırları 
içinde mekansal olarak farklılaşmış bir çok alt mekanı barındırmaktadır. Bunlar sofa ile birlikte 
var olan eyvanlar, çeşitli nişler, seki ve diğer yükseltiler, köşk vb. mekanlardır34. Düzgün olmayan 
arazi sınırlarının üst katta düzeltilmesiyle oluşan ve “sachnisia” (şahnişi) olarak isimlendirilen 
mimari unsurun kökeninin Bizans’a kadar gittiği, 12. ve 14. yüzyıllar arasına kadar uzanan bir 
mimariden kaynaklanmakta olduğu belirtilmektedir35.

(30) Sedat Hakkı Eldem, “Türk Evi I”, TAÇ Vakfı Dergisi, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1984, s. 7, 17-19, 29, 58, 59, 60, 62-63, 65, 66, 231.
(31) Nur Akın, a.g.m., s.568.
(32) Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, MEB, C. 1, İstanbul, 1983, s. 573.
(33) Doğan Kuban, a.g.e., s. 237.
(34) Ahmet Yüce, Geleneksel Yapılar ve Mekanlar, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 28-30.
(35) Nur Akın, Balkanlarda Osmanlı Dönemi Konutları, İstanbul, 2001, s. 137.
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Karakteristik ev planlarının sadece üst katlar için geçerli olduğu söylenebilir. Çoğunlukla ev-
ler de iki kattan daha yüksek değildir. Depoları, kileri, ahırı, samanlığı ve avluda varsa mutfağı, ha-
mamı, fırını ve tuvaletleri içine alan zemin katlar genellikle düzenli bir şemaya uymamaktadır36.

Konaklar ise, Osmanlı aile yapısına uygun olarak planlanan ve Türk evinin geleneksel özellik-
lerinin tümünü içeren ‘haremlik ve selamlık’ olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 O dönemde kapı resmi daire anlamına geldiğinden, bu yapılar aynı zamanda devlet adamları-
nın resmi görevlerini yürüttükleri yerlerdir. Bu görkemli yapıların selamlık avlularının bir yanında, 
içinde çok sayıda konuğu ağırlayabilecek kadar yemek pişirilebilen büyük mutfaklar yer almakta, 
mutfağın yanında ahır, arabalık vb. gibi servis mekanları bulunmaktadır37.

Bazı evlerin manzaraya bakan uygun yerlerine dinlenme, sohbet ve seyir için yapılmış olup, 
bunlara; köşk, eyvan, sekilik, taht gibi isimler verilerek bu köşeler zemin döşemesinden biraz daha 
yükseltilmiştir.

Avlu ve bahçe duvarlarının yaklaşık 2-2.5 metreye varan yükseklikleri, koruma kaygılarının 
mimariye yansımasının bir başka örneği olduğu gibi, İslam dininde çok önemli bir kavram olan 
mahremiyetin sağlanması amacına yönelik bir uygulama olarak görülmektedir38. Türk evinin açık 
avlusu taşlığın karşılığıdır39. Türk evinde her oda, sanki bir ev gibi işlev görecek biçimde tasarlan-
mıştır. Evlerde yemek yeme, oturma, yatma gibi eylemler için ayrı birer mekan düşünülmemiş aynı 
mekan içinde tüm bu eylemlerin yapılabileceği bir düzenleme yapılmıştır. Türk evlerinde avlular, 
evlerin zemin katlarında plan oluşumunu etkileyen en önemli birim, günlük hayatın büyük bir 
kısmının geçtiği önemli bir dağıtıcı ve toplayıcı mekandır. İşlevsel ve biçimsel açıdan planın odak 
noktasını oluşturan avlu, parsel durumuna göre evin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak değişmek-
tedir40. İslam toplumunda aile yaşantısının mahremiyeti düşünüldüğünde, evin kendi içine dönük 
bir avlu veya bahçeye açılan bir düzene göre şekillenmesi oldukça doğaldır. Kadının faaliyetleri 
zemin katında olduğu için, tüm yörelerde bu katlar penceresiz ya da çok az pencereye sahiptirler. 
Avludan girilince, havuzu, şadırvanı, kuyusu, çeşmesi gibi su öğesi, ağacı, ağaç olmazsa saksı ve 
çiçeklerle süslü genişçe bir taşlığı ile ailenin iç dünyası açılmaktadır. Çoğunlukla iç avludan üst 
kata çıkılmaktadır. Üst kat evin dış dünya ile ilişki kurduğu yer olarak kabul edilebilir. Bu durum 
üst katlarında çok pencerelerle dış dünyaya uzanan bir konut şemasını ortaya çıkarmaktadır 41.

Evler, odalar içinde bir çekirdek ailenin yaşayabildiği mekanlardır. Her birisinde gusülhane, 
yüklük, fi ncanlık, ocak, odunluk, depolar ve sergen vardır. Bu odaların dışındaki her yer ve her 
mekan üç dört çekirdek ailenin kullanımına verilmiştir. Örnek olarak, sofa böyle bir planın unsu-
rudur. Burada birlikte yenilir, içilir ve oturulur. Bu nedenle iki, üç, dört aile için bir mutfak, bir 
kiler, bir hamam vardır42.

Baş oda, selamlık bölümünde bulunan, evin erkeğinin yine erkek misafi rlerini kabul ettiği di-
ğer odalardan farklı bir birimdir. Evin en süslü tavanları, ocakları, çiçeklikleri ve dolapları burada 
yer almaktadır43. Haremlik selamlık bölümleri olan evlerde oturma odası yalnız harem bölümünde 
ve birinci katta bulunmakta, genellikle evin bahçelerine bakacak şekilde pencereler açılmaktaydı. 

(36) Doğan Kuban, a.g.e., s. 230.
(37) Nur Akın, “Konak”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, Yem Yayınları, İstanbul, 1997, s. 1039.
(38) Gonca Büyükmıhçı, Kayseri’de Yaşam ve Konut Kültürü, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2005, s. 88.
(39) Haşim Karpuz, Erzurum Evleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989, s. 20.
(40) Gonca Büyükmıhçı, a.g.e., s. 119.
(41) Doğan Kuban, a.g.e., s. 228.
(42) Cengiz Bektaş, “Halk Yapı Sanatı”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1997, s. 748.
(43) Sedat Hakkı Eldem, “Türk Odası”, Güzel Sanatlar Mecmuası, Sayı 5, İstanbul, 1944, s. 1-28.
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Daha sonraki dönemlerde, sokak tarafl arına da oturma odalarının yapılarak bu pencerelerin sokağa 
baktığı görülmektedir. Ancak pencereleri sokağa bakan odalar daha çok erkeklere aittir. Komşu 
arsalara bitişik olanlarda, komşuya bakan cephelerde pencere konulmaması bir gelenektir. Pence-
reler tamamen kendi bahçelerine bakmaktadır44.

Evlere, yemek yemek için kullanılan portatif elemanlarla, yatmak için gerekli olan malzeme-
ler için her şeyin korunup saklanabilmesi amacıyla bir duvar boyunca çeşitli bölümleri bulunan 
dolaplar yerleştirilmiştir. Evin duvarlarının birinde, çoğunlukla giriş kapısının karşısındaki du-
varda ocak vardır. Ocağın iki yanında ise nişler bulunmaktadır. Nişler kandil, lamba vb. şeyler 
koymak için kullanılmaktadır. “Yüklük” kelimesinin kökeni belki de göçebelerin oradan oraya 
taşınırken yataklarına yük olarak baktıkları çağlardan kalmadır. Yüklükler Türk odasının vazge-
çilmez unsurudur. Yüklük çoğunlukla seki altında yer almaktadır. Niş veya yüklükler, farklı çeşitli 
büyüklüklerde olabilmekte, diğer duvarlarda da bulunabilmektedir. Yüklüklerin birisi gusülhane 
olarak da kullanılabilmektedir. Evdeki tüm odalar yatak odası olarak ta kullanılabildiği için yük-
lükler hemen her odada bulunmaktadır. Yüklüklerin ve ocağın üstünden geçen ve ön cephelerdeki 
iki sıra pencereyi birbirinden ayıran bir küçük raf yine odanın etrafında dolanır45. Şilte, yastık, 
kilim ve örtüler evin iç düzenini görsel olarak tamamlayan ve yeterli rahatlık koşullarını sağlayan 
mimari unsurlarıdır. 

Türk evinde oda içerisindeki süslemenin başlıca malzemesinin dokuma olduğu söylenmekte-
dir46. Dokumanın dışında süsleme, ocağın davlumbazında, davlumbaz çevresindeki alçı ve ahşap 
nişlerde ve özellikle dolap kapaklarının ahşap işçiliğinde kendini göstermektedir. Motifl er ise bit-
kisel ya da geometriktir.

Tavanların geleneksel mimaride mekan içindeki unsurlardan en önemlisi olduğu söylenmek-
tedir. Yapıların dışındaki sadeliğin tersine, ev içinde tavanlar çok gösterişlidirler. Tekne tavanlar 
kademeli pervazlarla zeminin çukurlaştırılarak aynalı tonoz şeklinde yapılmaktadır. Kademeli ya-
pısından dolayı tekne tavanların oda içinde hava akımını da sağladıkları belirtilmektedir47.

Gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet dönemlerinde zaman zaman evlerle ilgili çeşitli kanunlar 
çıkartılmıştır. Daha önceleri şartlar gerektikçe ve özellikle yangınlardan sonra çıkartılan ferman 
ve hükümlerle yapı alanına belirli kurallar ve sınırlamalar getirilmekte iken, Tanzimat Döneminde 
bunların bir yönetmelik çerçevesinde belirlendiği anlaşılmaktadır. 1848 yılında çıkartılan I. Eb-
niye Nizamnamesi ile bunun ertesi yılı çıkartılan II. Ebniye Nizamnameleri şimdiki imar yönet-
meliklerinin ilk örneklerini oluşturmaktadırlar. Bu nizamnameler çerçevesinde inşaat işleri ilk kez 
bütünlük içinde kurallara bağlanmış, sınırlama, yasal haklar belirlenmiş ve süreklilik arzetmiştir. 
Bu nizamnamelerde yol ve kat genişlikleri, malzeme ve yapı denetiminden başka, çıkma, saçak, 
üst kata mehtabiye eklenmesi, avlular, oda ve diğer mekanların içerecekleri hizmet birimleri, ev, 
han ve dükkanların bina genişlikleri ve yapım süreleri tespit edilmiştir. 1891-92’de çıkartılan Eb-
niye Kanunu’nun 20. yüzyıl içerisindeki inşa ve imar konusundaki en önemli yasa olduğu, hatta 
1970’lere kadar bazı maddelerinin uygulama alanı bulduğu, belki o dönemde düzen ve kuralları 
olan ilk modern imar yasası olabileceği söylenmektedir48.

Önceleri Müslim, Gayrimüslim ve reayanın inşaat işlerinde yer seçimi, yapının yüksekliği, 
kat sınırı ve hatta yapım malzemesi konusunda ayırım yapılarak farklı hükümler getirildiği halde, 

(44) Seher Keçe Türker, Geçmişin Aralığından Geleceğe Süzülen Işık Gelinler ve Takıları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 4, Ko-
caeli, 2007, s. 87.

(45) Doğan Kuban, a.g.e., s. 232.
(46) Doğan Kuban, a.g.e., s. 238.
(47) Önder Küçükerman, Kendi Mekan Arayışı İçinde Türk Evi, Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul, 1985, s. 135-162.
(48) A. Şevki Duymaz, II. Abdülhamid Dönemi İmar Faaliyetleri (Türkiye Örnekleri), SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi), Isparta, 2003, s. 59.
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Tanzimat’tan sonraki bu düzenlemelerde bu ayırım yapılmadığı görülmektedir. Ancak kat yük-
sekliği konusundaki eşitsizliğin giderilmesine karşılık, Müslüman mahallelerinde yabancıların ve 
Gayrimüslimlerin mülk sahibi olmamasına bir süre daha dikkat edilmiştir49.

Evlerin ahşap yerine kargir malzemeden yapılması nizamname hükmü haline getirilmiş olma-
sına rağmen bir yandan da ahşap yapım devam etmiştir. Her yangından sonra İstanbul başta olmak 
üzere birçok yerleşim yeri zaman zaman yenilenmiştir. Çıkmaz sokakların kaldırılması ve açık 
vistalı kent dokusuna geçiş daha çok yangın sonrası yapılan düzenlemelerle gerçekleştirilmiştir50.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte geleneksel geniş aile düzeninden çıkılarak çekirdek aile yapı-
sına geçiş, mimarlıkta yaşanan gelişmelerin mekan boyutundaki yansımalarını güçlendirmiştir. Bu 
yeni yaşam kültürünün, çağdaş ideolojinin getirdiği farklılıklar, çeşitli yayınlarla da vurgulanmış 
ve bu yenilikçi tutum mekansal boyutları ile toplumun her kesimine ulaştırılmaya çalışılmıştır. 
Ancak yeni değişim düzeninin toplumdaki yansımaları yerleşim alanlarına göre farklılıklar gös-
termiştir. Bu dönemde “Modern” ve “Asri” kelimeleri değişim ideolojisinin bir simgesi olarak, her 
alanda olduğu gibi yapıyı ve mekanı çağdaş boyutta tanımlamak için fazlaca kullanılmıştır51.

Geleneksel Osmanlı toplumundan, bütünüyle batılılaşmış, laik bir topluma geçişi amaçla-
yan yeni düzen; hemen tüm yurtta kamu yapılarının yanı sıra konut yapımına da hız verilmiştir. 
Cumhuriyetin ilk yılları mevcut mekan düzenine henüz bir yenilik sağlayamamışken bu dönemde 
yaşanan olumsuz ekonomik şartlar altında konak yaşamının devam ettirilmesi zaten mümkün bu-
lunmamaktaydı.

Dönemin modern anlayışını yansıtan “Kübik” olarak ifade edilen evler yapılmaya başlamış, 
aynı tanıma uygun çeşitli mobilyalarla döşenmiştir. Bütün bunlar aynı zamanda çağdaş yaşam im-
gesini meydana getirmenin koşulu olarak değişik yayınlarla halka ulaştırılmaya çalışılmaktaydı. 
Ancak bu yenilikler eski yaşam düzenine tamamıyla zıt bir anlayışı sergilediğinden aynı zamanda 
eleştiriliyordu52.

Yeni yapılan evler öncekilerden farklı olarak çekirdek aile yapısına göre kurgulandığından, 
önce sadece “oda” olarak tüm işlevlere cevap veren mekanların yerine; “yemek odası” “oturma 
odası”, “yatak odası”, “salon” gibi değişik amaçlarla kullanılmaya başlayan mekan düzeni almaya 
başlamıştır. Hol veya koridorlar ise eskiden “sofa” olarak isimlendirilen birimlere karşılık gelmek-
teydi53.

Anadolu’nun doğal yapısına bağlı olarak oluşan geleneksel yapıdaki evler ve birimleri, iklim 
ve çevresel etkilere göre yapıldıkları için daha önceki var olan düzenleri korunabilmiştir. Bu ev-
lerin birimleri, ekonomik şartlara göre fazla bir değişiklik göstermemekle birlikte; bu değişiklik 
yapının ve odaların kuruluşundaki özen ve süs unsurlarında karşımıza çıkmaktadır54.

1. Araştırmanın Amacı ve Önemi:

Çalışmamızın konusu, eski Isparta evlerinin geleneksel konut mimarimizdeki yeri ve önemidir. 
Çalışmanın başlıca amacı olarak; yaşayış, iklim ve malzeme faktörünün yönlendirmesiyle mey-
dana gelen Türk evinin ve bunun içerisinde bulunan Isparta ev mimarisinin özelliklerinin tespit 

(49) Afi fe Batur, “Mimarlık-Batılılaşma Döneminde Osmanlı Mimarlığı”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul, 1985, s. 1047.
(50) Afi fe Batur, a.g.m., s. 1048.
(51) H. Şebnem Uzunarslan, Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekan ve Mobilya, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Sa-

natta Yeterlik Tezi, İstanbul, 2002, s. 10.
(52) H. Şebnem Uzunarslan, a.g.e., s. 13.
(53) H. Şebnem Uzunarslan, a.g.e., s. 13.
(54) Önder Küçükerman, Türk Evi, T.Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, İstanbul, 1996, s. 196-209.
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edilmesi, mimari analizlerinin yapılarak okuyuculara sunulması düşünülmektedir. Bu doğrultuda, 
Isparta’nın topoğrafi k yapısına uygun olan eski sokaklar içerisinde yerel malzeme ve üslupla yapı-
lan eski Isparta ev mimarisini doğrudan etkileyen kültürel, sosyal ve coğrafi  etmenler araştırılarak 
sonuçlar çıkarılmaya gayret edilmiştir. Evlerin plan, cephe düzeni, mimari elemanları, malzemesi 
ve süslemeleri ile ilgili geniş bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Hemen yanı başımızda bulunan eski evler; içinde yaşayanların kültür, yaşayış ve sosyal anla-
yışını yansıtan, geçmişle bağ kurup geçmişle gelecek arasındaki sürekliliği sağlayan önemli de-
ğerlerdir. Eski eserlerimizin içerisinde aile yapısını ve yaşayışını eski evler kadar bu derece detaylı 
yansıtacak başka bir mimari yapı çeşidi bulunmamaktadır. Konutlar insanın ve ailenin koruyucu 
kültürel çevresini oluşturmakta, dünyadaki yapıların %80-85’i evlerden teşekkül etmektedir. Buna 
göre bilginin öncelikle konut alanında ortaya konulmuş olması gerekmektedir55.

1970’li yılların başlarından itibaren Batıdaki gelişmelerin etkisiyle başlayan kültür varlıkları-
nın korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması düşüncesi çerçevesinde ilgi görmeye başlayan eski 
evler ile ilgili çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmakta; yayınlar çoğalmaktadır. Artan bu ilgiye 
karşılık, kent dokusunun önemli bir unsuru olan evler zamanın ve doğanın olumsuz etkileri, yapı 
malzemesinin dayanıksızlığı, hızlı ve yanlış kentleşme, tarihi koruma bilincinin oluşturulamaması 
gibi sebeplerden dolayı hızlı bir şekilde de yok olmaya başlamıştır.

Antalya Koruma Kurulu’nun Isparta’da yaptığı değerlendirme sonucunda 25.09.1990 gün ve 
901 sayılı kararı ile Damgacı Sokağın yanında Tabakhane Sokak, Henden Sokak, Doğan Çıkma-
zı, İrfan Sokak ve Mühürcü Sokakların da korunması gerekli sokak olarak belirlenmesine karar 
verilmiştir. Aynı kararda tek yapı olarak tescilli taşınmazların çevresinde olumlu bir yapılaşma 
gelişimin sağlanabilmesi için yapılaşmada yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Isparta il merkezindeki korunması gerekli eski yapılar Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun 13.5.1977 gün ve A-548 sayılı kararı ile Isparta Kent Merkezinde pek çok 
konut korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 26.07.1984 sayılı kararla 
bunların içerisinden sadece 59 adet konut tescilinin devamına karar verilmiştir.

Isparta Kent Merkezinde korunacak sokak dokusu içerisinde ve geleneksel mimari özellikleri, 
yapı malzemesi, konumu ve bir arada oluşturdukları bütünlük kriterleri göz önüne alınarak, ko-
runması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 2007 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 08.03.2007 gün ve 1464 sayılı kararıyla 12 konut, Yine Antalya Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2007 gün ve 1977 sayılı kararıyla da 52 
konutun tescili sağlanmıştır. Bugüne kadar Isparta il merkezinde toplam 123 konutun Antalya Ko-
ruma Bölge Kurulunca tescili sağlanmıştır. Bunun yanı sıra değişik yıllarda; Aksu ilçesinde 3 ko-
nut, Eğirdir ilçesinde 42 konut, Atabey ilçesinde 2 konut, Uluborlu ilçesinde toplam 11 konut tescil 
edilmiş bulunmaktadır. İl merkezinde tescil edilen sivil mimari örnekleri genellikle Çelebiler, Ga-
zikemal, İskender, Keçeci, Kurtuluş, Turan ve Doğancı Mahallelerinde yoğunluk kazanmaktadır. 
Bunun yanı sıra Gülcü, Emre, Kepeci Mahallesi gibi Isparta’nın eski mahallelerinde tescilli sivil 
mimari örnekleri bulunmaktadır.

Anadolu’da pek çok kentin sivil mimari örnekleri açısından araştırılmasına ve yöresel konut 
mimarisinin ortaya çıkarılmasına karşılık, eski Isparta evleri ile ilgili bugüne kadar ilmi olarak ye-
terli ve doyurucu bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Bugüne kadar yapılan ilgili yayınlarda 
bazen eksik ve yanlış bilgilerin bulunduğu da görülmektedir. 

(55) Turgut Cansever, Ev ve Şehir, İnsan Yayınları, S. 101, İstanbul, 1994, s. 192.
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Görsel pek çok malzemenin diğer tüm kaynaklarla da desteklendiği çalışmada Isparta evleri 
ile ilgili derli toplu bir katalog oluşturulmasının yanı sıra, çalışmamızda evlerin plan, cephe tipleri, 
mimari elemanları ve süslemelerine ilişkin ayrıntılı olarak bilgi yer almaktadır. Çalışmamızın bu 
alandaki bir eksikliği tamamlamasının yanı sıra, Isparta evleri ile ilgili yapılacak sonraki araştır-
malara da kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

2. Araştırmanın Yöntemi:

Evlerin 30 ile 150 yıl arası bir ömre sahip oldukları, bununla birlikte her yapının daha sonra 
inşa edilen ve edilecek olanları etkileyerek kendi iradesini çok daha uzun süreler devam ettirdiği 
görüşünden hareketle56; ‘Arşiv ve Yayın Tarama’, ‘Arazi Çalışması’ ile ‘Tasnif ve Yazım Aşaması’ 
olarak üç kısım halinde yapılan çalışmamız çalışmalarımız Isparta’nın son iki yüzyılı üzerinde 
yoğunluk kazanmıştır.

2.1. Arşiv ve Yayın Tarama:

Konuyla ilgili çalışmalarımız yaklaşık 20 yıllık bir zaman dilimine yayılmaktadır. Kaynakla-
rın ise çok kısıtlı olduğu görülmüştür. Daha önce yazılan birkaç makalenin dışında hemen hemen 
kaynak yok gibi görülmektedir. Elli yıl önce mevcut olan eski evleri görebilseydik istatistiklerimiz 
belki de farklı sonuçlar doğurabilecekti. Günümüze ulaşabilen belirli ev tipleri üzerinde durmak-
tan çok, daha gerçekçi verilere ulaşabilmek için yanan, yıkılan, yok olan evin bilgilerini de elde 
ederek bunlardan da bahsedilmiştir. 

Sivil mimari örneği anıt eser olarak tescilli Isparta evlerinin plan rölövesini hazırlayan Yener 
Yeğen, Gülin Beyhan, Hasan Haştemoğlu gibi mimarlar ile zaman zaman diyalog kurulmuş evin 
mimari özellikleri ile ilgili fi kir alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca bazı evlerin plan ve cephe 
çizimleri de söz konusu evlerin plan rölövelerini hazırlayan mimarlardan temin edilmiştir.

İl merkezinin dışında ilçelerde yer alan farklı örneklere de yer verilmiştir. İlçelerdeki evlerin 
seçiminde il merkezine çok yakın olan Eğirdir, Atabey ve Gönen gibi ilçeler tercih edilmiştir. Çün-
kü bu ilçeler günlük yaya olarak gidilip gelinebilecek merkezler olduğundan il merkeziyle etkileşi-
min olması muhtemel görünmektedir. Çok nadir olarak; sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu ve 
tarihi açıdan önem taşıyan Uluborlu ilçesi gibi ya da yine sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu 
-bir zamanlar kaza merkezi durumunda iken günümüzde köy olan- Gelendost Afşar Köyü gibi 
yerleşim birimlerinde bulunan birkaç evden bahsedilmiştir. Çalışmamız; Giriş, Bölümler, Sonuç, 
Kaynakça ve Ekler olmak üzere toplam beş ana bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünde Türk ev mimarisinden kısaca bahsettikten sonra, araştırmamızın amacı ve 
önemi, araştırma biçimi ve kaynaklar hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Birinci bölümde Isparta’nın coğrafi  konumu, tarihsel gelişimi, sosyal ve ekonomik yapısı hak-
kında bilgi verilmiştir. 

İkinci bölümde, kaynaklardaki Isparta evlerinden bahsedilmiş, bu evlere yapılan yanlış müda-
halelerden örnekler verilmiş, bazı evlerde bulunan yazıtlardan kronolojik olarak söz edilmiştir. 

İkinci bölümün devamı olan ve kitabın sonunda yer alan katalog bölümündeki evler, alfabetik 
sıraya göre mahalleler bazında verilmiş, her mahalle kendi içerisinde de sofa tiplerine göre ayrıl-
mıştır. Mahalle bazında önce iç sofalı evlerle başlanmış sonra dış sofalı evlere ve en son varsa orta 
sofalı evler anlatılmıştır. 

(56) Turgut Cansever, a.g.e., s. 183.
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Üçüncü bölüm karşılaştırma ve değerlendirme bölümüdür. Bu bölümde Isparta’nın eski evle-
rinin ortak veya farklı mimari özelliklerinden bahsedilmiş, mimari özellikler ayrı başlıklar halinde 
ele alınmıştır. Ayrıca bölümde evlerin mimari özellikleri bazen il içerisinde, bazen de diğer iller-
deki evlerle karşılaştırılmış ve bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Dördüncü bölüm olan sonuç bölümü’nde ise çalışmamızda bahsedilen tüm evlerin genel bir 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Ekler bölümünde, katalogda yer alan tüm evlerin istatistikî bilgilerini içeren tablolar bulun-
maktadır. Tablolar katalog sırasına göre düzenlenmiş ve bir arada gösterilmiştir. Ayrıca yine tüm 
evlerin bir arada görülmesi amacıyla -evlerin katalog bölümündeki numara sırasına göre işaretlen-
miş- pafta eklenmiştir. Isparta’da evlerle ilgili kullanılan mahalli terimler sözlüğü de ekler bölü-
münde yer almaktadır.

2.2. Arazi Çalışması:

Konumuz olan eski Isparta evleri ile ilgili periyodik olarak üç yıldan fazla saha çalışması 
yapılmıştır. Çalışmada; Isparta’nın eski mahalleleri olan yerleşim birimleri incelenmiş, ilçelerde 
bulunan evlerden de örnek verilmeye çalışılmıştır. Bu zaman diliminde eski mahallelerin tamamı-
na gidilmiş, bu mahallelerdeki sokaklar gezilmiştir. Fotoğraf çekimleri aşamasında; sokaklar ve 
sokaklar boyunca dizilen evlerin fotoğrafl arı çekilmiş, evlerin dış cepheleri, cephelerindeki unsur-
lar, daha sonra da içeri girmek suretiyle iç mekanlar ve detaylar çekilmiştir. Eski yerleşim olduğu 
tespit edilen her mahalleden örnekler alınmıştır. İlçelere de gidilerek, evlerin tümü tarafımızdan 
fotoğrafl anmıştır. Evin yerinde incelenmesi esnasında içine girilebilen evlerin bir taslak bir krokisi 
hazırlanmış, eve ait bazı bilgiler yerinde not edilmiştir.

Isparta’da 20. yüzyılın başlarında inşa edilen konutlardan günümüze kadar ayakta kalabilen 
çok az örnek bulunmaktadır. Buna karşılık ev mimarisi hakkında yeterli fi kir verebilecek örnekler-
den pek çoğu incelenmiş olup hakkında bilgi toplanarak sonuçlar ortaya çıkartılmıştır. Evlerinin, 
“korunması gerekli sivil mimari örneği anıt eser” olarak tescil edileceğini düşünen ev sahiplerin-
den bazıları korkarak evin incelenmesine izin vermemiştir. Bunun gibi bazı kiracılar da ev sahiple-
rinin izni olmadan içeriden fotoğraf çekmemize veya evin içerisini incelememize izin vermemiştir. 
Sahiplerinin evin içerisini incelememize rıza göstermedikleri evlerin yanı sıra kapılarına asma 
kilit vurulan metruk evlerden bazılarının içerisini incelememiz mümkün olmamıştır. Ancak her 
halükarda bu tip evlere değişik tarihlerde defalarca gidilmiş, fotoğraf çekimi mümkün olmayan 
evlerin fotoğrafl arı, bu konuyla ilgilenen Mimar İbrahim Özay’dan, Isparta Müze Müdürlüğü, An-
talya Koruma Kurulu arşivinden temin edilmiştir. Sevindirici olan nokta ise içerisine girilemeyen 
evlerin az olması ve incelemelerde diğer pek çok evin 30 -40 yıl gibi, hatta bazı evlerin 50-60 yıl 
öncesine ait eski fotoğrafl arın olduğunun görülmesidir. Bununla birlikte yaklaşık 30 yıl önce ya-
narak yok olmuş evlerin de bilgi ve fotoğrafl arına ulaşılabilmiştir. Tüm bu belge ve bilgilerin kay-
bolmadan gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi yanında okuyucularla paylaşılmasının, Isparta 
ev mimarisinin tüm yönleriyle bilinmesi açısından çok faydalı olacağı düşünülmektedir.

Konuya ilişkin son on senede çekilen fotoğrafl arda, hatta son iki yıl içinde çekilen fotoğraf-
larda bile evlerin ne kadar çabuk değiştikleri açıkça görülmektedir. Böyle evlerin yerinde yapılan 
çizimleri esnasında zorluk çekilmiştir. Çünkü evlerin yok olan bölümlerinin ya farazi ya da baş-
kalarının ifadesine göre çizmenin ne derece doğru olacağı tartışılır bir durumdur. Bazı evlerde 
sonradan yapıldığı anlaşılan bölümler de ayrı bir problemi oluşturmaktadır. Böyle evlerin yerinde 
yapılan çizimleri esnasında da sonradan yapıldığı tahmin edilen bölümlerin hangi yıllarda ve ne-
yin yerine yapıldığı konusu ortaya çıkmaktadır. Bu durum aslında yok olan bir kültürü de açıkça 
belgelemektedir. Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi Isparta’da da bir dönemin sessiz tem-
silcileri diyebileceğimiz evler gün geçtikçe yıkılmakta, yanmakta, çağın ihtiyaçları doğrultusunda 
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değiştirilmektedir. Kitabın hazırlanması esnasında bile bazı evlerin yok oldukları, bunların boş 
arsa olarak kaldıkları veya yerlerine apartmanların yapıldığı görülmüştür. Çalışmada yer alacak 
bilgi ve fotoğrafl arın sınırlı olması nedeniyle Isparta evlerinin yeni ve varsa eski durumları ile iç 
mekanlarını gösterebilecek fotoğrafl ardan örnekler koymaya gayret edilmiştir. 

2.3. Tasnif ve Yazım Aşaması:

Alan çalışmalarında 147 evin 89 adedinin zemin veya üst katından fotoğraf çekilebilmiştir. 
62 adedinin planları veya krokileri çıkartılmış veya bunlara ulaşılabilmiştir. 73 adedinin ise cephe 
çizimleri verilmiştir. Dolayısıyla toplam 95 eve ait plan, kroki veya cephe çizimi bulunmaktadır. 
Evlerin tamamına ait paftalara ulaşılmıştır. Örnek planlar çizilerek genel tasarım yöntemleri için 
kullanılmıştır. Şehrin merkezi yerinde bulunan Çelebiler, Gazikemal ve İskender Mahallelerinde 
pek çok eski evin olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle örneklerden pek çoğu bu mahallelere aittir. 
Toplanan rölöve, fotoğraf ve belgeler, yayınlarla birlikte değerlendirilerek yazım aşamasına geçil-
miştir. 

Isparta’da bazı evlerin –Tahir Paşa konağı gibi- mimari özellikleri oldukça fazladır. Tipinin 
öncüsü durumunda olan ya da istisna teşkil eden bazı evlerden pek çok başlık altında bahsedil-
mesine gerek duyulmuştur. Buna karşılık mimari özellikleri pek fazla ön plana çıkmayan evlere 
ise sadece bir iki konuda değinildiği olmuştur. Bu nedenle katalog bölümünde yer alan 147 evden 
129 adedi 8 alt başlıkta yer alırken, 18 adedi yaklaşık 14 alt başlıkta yer almaktadır. Katalog bö-
lümünde evler çoğunlukla tek sayfada anlatılmıştır. Bununla beraber katalog bölümünde; Isparta 
için karakteristik özellikler taşıyan ya da çok farklı yönleri bulunan, günümüze sağlam olarak 
gelebilmiş evlerden bazılarına birkaç sayfa yer verilmiş ve eve ilişkin sayfa sonunda küçük bir 
değerlendirme yapılmıştır. 

Evlerin adlandırılmasında bazı evlerin sahipleri vefat ettiğinden evler, varislerinin üzerlerinde 
görünmektedir. Bu mirasçıların sayıları beş, altı hatta sekiz kişiye kadar varmaktadır. Evlerden 
bahsederken bazen ilk mirasçının adını, bazen de vefat eden kişi daha çok tanınıyorsa vefat eden 
kişinin adını yazmakla yetinilmiştir. Çünkü uzayıp giden bir isim silsilesini yazmak okuyucular 
açısından da oldukça sıkıcı olacağı düşünülmüştür. Ancak Katalog kısmında tüm varislerin isim-
leri yer almaktadır.

Isparta il merkezinin bir bütün oluşturduğunu düşünerek, çalışmalarımızda il merkezinde bu-
lunan gayrimüslimlere ait olabilecek bazı evlerde dahil edilmiştir. Bu tipte olan evleri katalogla-
rın değerlendirme bölümünde belirttik. Ancak Gayrimüslim evlerinde Ermeni Evi veya Rum Evi 
olabilecek kesin bir ayırımın olmadığı görülmektedir. Ermenilerin sayıca az olması, belli bir süre 
–Çelik Mehmet Paşa döneminde gelerek yaklaşık 150 yıl kadar ve belli bir mahallede –Yayla 
Mahallesi- ikamet etmeleri nedeniyle yapılan araştırmalarda bu mahalle ile civar mahallelerde 
çok büyük farklılıkların olmadığı gözlenmiştir. Bu bölgede ev mimarisi, çevreyle kaynaşmış gibi 
görünmektedir. Rumların yoğun olarak ikamet ettikleri mahallelerde ise ev mimarisinde özellikle 
dış cephelerde farklılıklar bulunduğu gözlenmektedir. Bu nedenle gayrimüslimlere ait olabilecek 
evlerden yeri geldiğinde yerel tabirle söylendiği gibi Ecnebi Evi ya da Rum Evi olarak bahsettik.

Çalışmalarda plan, cephe düzeni, iç düzeni veya süslemelerinde farklılık bulunan çeşitli tipteki 
evlerden örnekler verilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen evlerin, varsa daha önceki plan ve cephe 
çizimlerinden faydalanılmaya çalışılmış veya çoğunlukla krokileri ile giriş cepheleri tarafımızdan 
çizilmiştir. Civarda yaşayanlarla konuşularak evlere ilişkin bazı bilgiler alınmaya çalışılmıştır. An-
cak pek çok evin ilk sahibi değiştiğinden geçmişle ilgili olan bilgilerine ulaşılmasında sıkıntılar 
çekilmiştir. Terk edilen evlerin sahipleri bazen komşularınca bile tanınmamaktadır. Bu nedenle, 
mümkün olabildiğince bu türdeki ev sahiplerinin hiç olmazsa lakaplarını öğrenilmeye çalışılmıştır.
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Isparta’nın en eski 13 mahallesinden toplam 147 ev Katalog bölümünde gösterilmiştir. Ancak 
çalışmalarda bazen Katalog bölümünde gösterilen evlerin dışında konusu ve sırası geldikçe farklı 
başka evlerden de bahsedilmiştir. Bu nedenle kitapta 200 civarında eski Isparta evinin çeşitli mi-
mari ögelerinden söz edilmiş ve ilgili konu başlıkları altında değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. 
Bunların fotoğrafl arı da verilmeye gayret edilmiştir. Başka bir ifadeyle incelenen tüm evlere ait 
bilgilerden sadece 147 adedine ait bilgiler Katalog bölümünde yer almaktadır. Ancak Katalog 
bölümünün kısıtlı olması dolayısıyla plan ve cephe düzenlemesi yönüyle örnek olabilecek bazı 
evlerin bilgilerine daha geniş olarak yer vermeye çalışılmış, diğer evlerden tek sayfa olarak bah-
sedilmiştir. Bu evlerle ilgili istatistik yapılarak sonuç çıkartılmaya çalışılmıştır. Kitabın sonunda 
bulunan istatistik tablolarında yine 147 evin bilgilerinin yer alması sağlanmıştır. Bugüne kadar Is-
parta evleri hakkında yazılan yazıların irdelenmesi ve karşılaştırması kitabın bölümleri içerisinde 
yapılmıştır. Isparta’nın geleneksel evleri konusundaki ortaya konulan bu çalışmanın okuyuculara 
çok faydalı olacağı inancını taşımaktayız. Kitapta yer alan bazı konular değişik yönleriyle incelen-
diği için değişik başlıklar halinde farklı yönleriyle yeniden ele alınmış olabilir. Tüm konular için 
içindekiler dizinine bakmak yeterli olabilecektir.

3.  Araştırmanın Kaynakları:

Kaynaklarda Isparta evlerine ilişkin çok az yazılı bilgi bulunmaktadır. 20. yüzyılın başlarında 
Böcüzade Süleyman Sami’nin yazdığı “Isparta Tarihi” isimli kitabının bir paragrafında Isparta ev-
lerinden bahsetmektedir. Buna benzer şekilde Nuri Katırcıoğlu’nun 20. yüzyılın ortalarında kale-
me aldığı “Bütün Isparta” isimli kitabında yine bir paragrafında bu konuya değinilmektedir. Ancak 
oldukça eski olan her iki eserden bilimsel değil, folklorik bir çalışma olarak faydalanılmıştır. Son 
yıllarda Isparta evleriyle ilgili bilimsel makaleler de yayınlanmaya başlanmıştır. Birkaç makaleden 
ilki Mimar İbrahim Özay’ın yaklaşık 20 yıl öncesine dayanan küçük bir çalışmasıdır. Bu çalışma 
2003 Isparta İl Yıllığı’nda da “Eski Isparta Evleri” başlığı altında yayınlanmıştır. Çalışmada evler 
yerel olarak sınıfl andırılmıştır. Bunun dışında Sanat Tarihçisi Zahide Yurt’un İş Bankasının Kültür 
ve Sanat Dergisi Isparta Özel Sayısı’nda 2-3 sayfalık “Eski Isparta Evleri” isimli bir çalışmasında 
Isparta evlerinin yapım malzemesi, kat adedi gibi konularda genel olarak değinilmiştir. Son çalış-
malardan biri de Tahir Paşa Konağı ile ilgili detaylı bilgilerden oluşan Doç. Dr. Bahattin Yaman’ın 
Bilge Dergisi’nde yazmış olduğu “Yok Olan Bir Kültür; Tahir Paşa Konağı” isimli makaledir. 
Makalede konak bilimsel olarak ele alınarak tüm yönleri ile anlatılmış fotoğrafl ara geniş yer ve-
rilmiştir. Bu çalışmadan sonra, Isparta’da eşi bulunmayan süslemelere ve yazılara sahip bu konak 
2005 yılında geçirdiği bir yangınla yok olmuştur.

Doç. Dr. Ali Türk’ün “Isparta Kent Merkezinde Bulunan Tecilli Konutların Özellikleri, Koru-
ma Sorunları ve Değerlendirme Önerileri” başlıklı makalesinde yer alan evler, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen çok az sayıdaki evle sınırlı kalmıştır. Makalede genel 
bilgiler verildikten sonra 10-15 kadar sivil mimari örneği anıt eser olarak tescilli olan Isparta evinin 
plan ve cephe çizimleri yer almıştır. Buna benzer biçimde mimar Buğra Kayalı’nın “Isparta Kent 
Merkezinde Bulunan Sivil Mimarlık Örneklerinin Günümüzdeki Durumları, Koruma Sorunları ve 
Değerlendirme Önerileri” isimli yüksek lisans tezinde yine çok az sayıdaki tescilli evin krokisi ve 
cephe çizimi yer almaktadır. Tezde bulunan çizimlerden faydalanılmıştır. Hatalı olduğu görülen 
çizimler düzeltilmiş, eksikler varsa giderilmiştir. Bunun dışında yeni çizimler yapılmıştır. Tezde 
yer alan çizimlerin benzerlerinin, daha önce 1980 yılında hazırlanan Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın “Isparta’da Sivil Mimari Doku Analizi” isimli çalışmasın-
da da yer aldığını görülmüştür. Ancak, bu çalışmada çizimler el ile yapılmıştır. Bu nedenle Buğra 
Kayalı’nın dijital ortamda hazırladığı çizimleri çok daha faydalı olmuştur. İnternet kaynakları ise 
genellikle bu makalelerden alıntılarla oluşturulmuştur. 



14

Dr. Doğan DEMİRCİ

Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren Isparta’da değişik konularda yerel yayın yapan Ün 
Dergisi’nin tüm sayıları incelenmiştir. Dergide evlere ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bununla bir-
likte Isparta’yı sosyal, ekonomik ve kültürel yönden inceleyen tüm kitap ve dergiler taranmıştır. 
Ancak yukarıda sayılan yayınların dışında bilgiye rastlanmamıştır. Mevcut bilgilerin de genellikle 
folklorik ve biyografi  yönünde olduğu görülmektedir. Yerli ve yabancı seyyahların Isparta ile ilgili 
izlenimleri de çalışmamızın içerisinde yer almaktadır. Yabancı seyyahlardan yalnız Friedrich Sarre 
“Anadolu Seyahati” isimli eserinde; 1896 yılında Eğirdir ilçesinde kaldığı bir evden ve bu evin 
bazı birimlerinden bahsetmektedir. Bu bilgilerin bir nebze de olsa bize yol göstereceğini düşüne-
rek, çalışmamızda F. Sarre’nin Eğirdir izlenimlerindeki bu bölümüne fazlaca yer verilmiştir. İngi-
liz seyyah Gertrude Bell’in 1907 yılında çekmiş olduğu Isparta fotoğrafı yakından incelendiğinde 
evlerin kırma çatılı ve kiremitli oldukları görülmektedir. Bu fotoğrafın önemi, 1907 senesinde Is-
parta evlerinin en azından bu yıllarda toprak damlı olmadıklarını göstermektedir. Ancak seyyahın 
çekmiş olduğu Isparta merkezinde bulunan bir eve ait fotoğrafl ardaki antik kapı sövesi ve lentosu 
bugün Isparta’da bulunmamaktadır.

2009 yılının son aylarında Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Isparta Kültür 
Envanteri-I” isimli kitap çıkartılmıştır. II. cildi için çalışmalar devam etmektedir. I. ciltte sivil 
mimari örneği olarak koruma altına alınan il merkezindeki evler de yer almaktadır. Ancak evlerle 
ilgili 3-5 cümle gibi çok kısa bilgi verilmektedir. 

Isparta il merkezinde sadece 123 evin tescil kaydı bulunmakta olup, bu evler Isparta Kül-
tür Envanteri-I isimli kitapta yer almaktadır. Korunması gerekli kültür varlığı olarak kayıt altına 
alınan evler, plan şemaları veya cephe düzeninin farklılıklarına göre belli bir sisteme göre tescil 
edilmemiştir. Kısaca tescilli evler, Isparta’da bulunan sivil mimarlık örneği yapıların tüm örnekle-
rini kapsamamaktadır. Isparta’da zaman zaman mahallelerin gezilmesi sonucunda tesadüf edilen 
bazı evler korunması gerekli sivil mimari örnekleri olarak kayıtlanmıştır. Son yapılan tescillerde; 
tescil fi şini hazırlayan personelin bilgisi doğrultusunda tanımlanan evlerin, bu bilgilerinde ve ta-
nımlarında yanlışlıklar olduğu da görülmektedir. Örneğin, kitapta 4-62 envanter nolu evden bah-
sedilirken (“…üst kat cumba yatayda ve dikeyde ahşap bantlı olup, köşelere gelen ahşap bantlar 
dekoratiftir…”) denmektedir. Burada muhtemelen korniş ve köşe sütunçeleri kasdedilmektedir57. 
Bunun gibi 5-63 envanter nolu evin bilgilerinde (“…yola bakan cephesinde testere ağzı biçiminde 
iki adet cumbası vardır…”) denmekte ve iki adet üçgen, yani gönyeli çıkması bulunan bir evden 
bahsedilmektedir58. Bunlar gibi sanat tarihinde geçerli olmayan tabirler kullanıldığından evlere 
ait bu bilgilerin bazen de anlaşılmaz bir hale büründüğü görülmektedir. Bu nedenle koruma altına 
alınan evlerin tescil fi şlerinden; evlerin adresleri, tapu kayıtları gibi bazı bilgilerin dışında fayda-
lanmamız mümkün olmamıştır.

Sözlü kaynaklar olarak evin sahipleri ve civarda yaşayanlar ile görüşülmüş, ancak evlerin 
tarihinin oldukça eski olması nedeniyle tatmin edici cevaplar alınamamıştır. Görüşmelerde alınan 
cevapların tutarsız, yanlış, gerçeğe ve bilimselliğe uzak ifadeler olduğu anlaşılmaktadır. Zaten 
evlerde ikamet eden şahısların ya sonradan şehre gelerek yerleşmiş ya da evin asıl sahibinin üçün-
cü kuşaktan varisleri oldukları görülmektedir. Evlerle ilgili olarak sorulan sorulara bazıları adeta 
hikâyemsi cevaplar vermekte veya birçoğu da bilgi sahibi olmadıklarını söylemektedirler.

Sonuç olarak, çalışmalarımız genellikle görsel malzeme fotoğrafl ara ve sayısı oldukça az olan 
bu yazılı bilgilere dayanmaktadır. Kaynaklarla birlikte kendi çekimlerimiz de dâhil olmak üzere 
250’den fazla eski Isparta evine ait binlerce fotoğraf bulunmaktadır. Fakat bu fotoğrafl ardaki evle-
rin az bir kısmı şu anda yok olmuş, geriye kalan diğer evlerden yine bir kısmı önemli değişikliklere 
uğramıştır. 

(57) Isparta Kültür Envanteri-I, Isparta Valiliği, Isparta, 2009, s. 87.
(58) Isparta Kültür Envanteri-I, a.g.e., s. 88.
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BİRİNCİ BÖLÜM

ISPARTA’NIN COĞRAFİ KONUM, TARİHSEL GELİŞİM, 

SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI

Isparta, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri arasında önemli bir coğrafi  noktada yer almak-
tadır. Isparta ve çevresi Paleolitik dönemden bugüne kadar çeşitli yerleşimlere sahne olmuş ve 
antik dönemde “Pisidia” bölgesi olarak adlandırılmıştır. Isparta; güneyden, Toros Dağları, kuzey-
den Acı Göl ve Burdur Gölü arasından geçen Söğüt Dağları’nın uzantıları ve Sultan Dağları ile 
çevrelenmiştir. Doğu sınırı ise Beyşehir Gölü’nün batısından ve güneydoğu köşesinden Manavgat 
Çayı’nın ortasına kadar olan bölgeyi kapsamaktadır59. Isparta Bölgesi’ndeki ilk yerleşimlerin, Üst 
Paleolitik (M.Ö. 35.000-10.000) ve Mezolitik (M.Ö. 10.000-8.000) dönemlerine kadar indiği an-
laşılmaktadır. 1944 yılında Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu ve ekibi tarafından Senirce ve Boza-
nönü tren istasyonunun kuzeyinde bulunan Kapalıin Mağarası’nda; Paleolitik, Baladız ve İğdecik 
Köyü arasında tren yolunun açılması esnasında ortaya çıkan kum tepeciğinde yapılan kazıda ise, 
Mezolitik döneme ait yerleşim izleri bulunmuştur60.

1. Coğrafi  Konum:

Isparta; Akdeniz Bölgesinde yer alan bir kent ve bu şehrin merkezi olduğu ildir. Göller Böl-
gesi Yöresi denen kesimde Akdağ’ın kuzey eteğinde şehirle aynı adı taşıyan ovanın güneybatı 
ucunda denizden yaklaşık 1024 metre yükseklikte yer almaktadır61. Isparta ili, Akdeniz Bölgesinin 
batı bölümünün iç kesiminde olup “Göller Bölgesi”nin merkezi olarak kabul edilebilir. Bu bölge 
de doğal farklılıklarından ötürü kıyı, ova ve eşik sahaları olarak üç bölgeye ayrılmaktadır. Isparta 
ili Kuzey Göller Bölgesinde, Burdur ili ise Batı Yaylaları Bölgesinde bulunmaktadır. Isparta ili, 
30 20’ ve 31 33’ doğu boylamları ile 37 18’ ve 38 30’ kuzey enlemleri arasındadır. 8.933 km²’lik 
yüzölçümüne sahip olan Isparta ili, kuzey ve kuzeybatıdan Afyon ilinin Sultandağı, Çay, Şuhut, 
Dinar ve Dazkırı, batıdan ve güneybatıdan Burdur ilinin Merkez, Ağlasun ve Bucak, güneyden 
Antalya ilinin Serik ve Manavgat, doğu ve güneydoğudan ise Konya ilinin Akşehir, Doğanhisar ve 
Beyşehir ilçeleri ile çevrilmiştir.

(59) Isparta 2003, “Tarih Öncesi Dönem”, Isparta Valiliği, Ankara, 2007, s. 59.
(60) Isparta 2003, a.g.m., s. 59.
(61) Feridun Emecen, “Isparta”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 19, İstanbul, 1999, s. 194.
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Merkez ilçenin toprakları genelde düzdür. Doğusunda Davras Dağı, güneybatısında Akdağ, 
orta kesiminde ise Isparta Ovası yer alır. İlçe merkezi Akdağ’ın kuzey eteklerine kurulmuştur. 

İzmir-Aydın-Eğirdir demiryoluna Bozanönü İstasyonundan ayrılan bir hatla bağlanır62. Isparta ili-
nin arazisinin yüksekliği 760 metre ile 2636 metre arasında değişmektedir. Isparta il merkezinin 
yüksekliği 1050 metredir63.

Isparta iline topoğrafi k açıdan bakıldığı zaman, il alanının büyük bir bölümünün dağlık ol-
duğu görülmektedir. İl düzeyinde ova arazisi miktarı %18 civarındadır64. Isparta ili 2793 milyon 
m3’lük toplam su kaynakları potansiyeli ile Türkiye’deki toplam su kaynakları’nın %2.67’sine 
sahip bulunmaktadır. Isparta ili batısında 854 m rakımlı Burdur Gölü, kuzeydoğusunda 916 m 
rakımlı Eğirdir Gölü vb. düşük alanların yanında, doğusunda 2635 m rakımlı Davras Dağı ve 2046 
m rakımlı Duluptepe vb. yüksek alanlar içeren bir topoğrafya göstermektedir. Isparta il merkezinin 
bulunduğu alan ise yerel olarak 950 m rakımlı bir plato görünümündedir. Jeomorfolojik bakımdan 
genel olarak “sivri doruklu sarp” ve “yassı doruklu DI-DII aşınım yüzeyleri” alanlar arasında yer 
alan “yazılar neojen üzerinde DII yüzeyleri” “yaylalar, yaşlı formasyonlar üzerinde dil yüzeyleri” 
ve sekili ovalar olarak tanımlanan yüzey şekillerinden oluşan engebeli bir yapı göstermektedir. 
Isparta Ovası bu oluşum içerisinde yüksek alanlar arasında kapalı bir alüvyon ovası görünümün-
dedir. Isparta, Batı Toroslar Sıra Dağlarının eteklerinde kurulmuş olup, içerisinde Gölcük (krater), 
Eğirdir, Hoyran, Kovada ve Beyşehir Gölü’nün bir kısmı bulunmaktadır65. Isparta ilinin toprakları 
genellikle killi ve kalkerli olup, eğimler %40’a varan değişim göstermektedir. 8-40 cm derinlikteki 
üst toprak killi-tınlı, kalkerli bir yapıya sahiptir. Bu yapı granüller ve dağılabilir durumdadır. Alt 
toprak, daha kaba yapılı ve killidir. Toprak seviyesi yer yer taban suyu ile sınırlandırılmıştır66.

Isparta arazisinin, 3. zaman kıvrılmaları ve tektonik hareketleri sonucunda bugünkü şeklini 
aldığı anlaşılmaktadır. Isparta ilinin çevresini doğal bir sınır gibi çevreleyen dağlık alanlar; yö-
redeki ovalar ve ovalarla dağların arasında kalan az eğimli dalgalı arazilerden oluşan akarsular 
tarafından parçalanan platolar Isparta’nın üç ana jeomorfolojik birimini oluşturmaktadır. Isparta 
ilinin %68.4’ü dağlardan, %16.8’i ovalardan, % 14.8’i platolardan oluşmaktadır67.

Antalya Körfezinin kara içine sokulan girintisine paralel olarak, körfezin doğusundan ve ba-
tısından başlayarak bu dağlar, kuzeye doğru giderek birbirine yaklaşır ve Göller Bölgesinin ku-
zeyinde birleşen dağlar Torosların uzantısı durumundadır. Isparta’nın sınırları içerisindeki dağlar; 
Davraz, Barla, Akdağ, Sultan, Karakuş, Kuyucak, Dedegöl ve Kapıdağı’dır. İlin önemli akarsuları 
ise Antalya Havzasında yer alan Aksu Deresi ve Köprü Suyu’dur68. Toprak alanları dışında Isparta 
ilinin toplam arazisinin yaklaşık %24.2’si çıplak kaya, moloz ve su yüzeyleri ile kaplıdır69.

Volkanik ve tektonik hareketlerle oluşan çukurların zaman içerisinde suyla dolmasıyla göller 
oluşmuştur. Bu yolla oluşan su birikintilerinin çok sayıda olmasından dolayı bölgeye Göller Böl-
gesi adı verilmiştir. Isparta’da bulunan en büyük ve en önemli göl Eğirdir Gölü’dür. Bundan başka 
Isparta’nın 5 kilometre kadar güneybatısında ve deniz yüzeyinden yüksekliği 1380 metre olan 
krater çukurunun su ile dolmasından oluşmuş bir krater gölü olan Gölcük yer almaktadır70.

(62) Isparta Çevre Durum Raporu, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Isparta, 2007, s. 5.
(63) Necmi Sönmez vd., “Isparta İli Tarım”, Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Ankara, 1992, s. 255.
(64) Necmi Sönmez vd., a.g.m., s. 262.
(65) Isparta Çevre Durum Raporu, a.g.e., s. 8.
(66) Necmi Sönmez vd., a.g.m., s. 262.
(67) Isparta 2003, a.g.m., s. 26.
(68) http://www.davraz.com/pop/isparta.html, 22.03.2008.
(69) Isparta 2003, a.g.m., s. 23.
(70) http://www.davraz.com/pop/isparta.html, 22.03.2008.
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Sınırları içerisinde çok sayıda göl vardır. Eğirdir, Kovada ve Gölcük Gölleri “Altın Üçgen” 
olarak adlandırılmaktadır. Isparta ili ülkemizde hatta Dünyada sınırlarında en fazla göl ve gölet 
bulunduran ildir71. Bunlardan Gölcük 150-300 metre kadar yükselen ve volkanik küllerle kaplı te-
pelerle çevrilidir. 1,5 kilometre çapında bir daire biçiminde olup derinliği 32 metreyi bulmaktadır. 
Yağmur suları ve dipten kaynayan kaynaklarla beslenen Gölcük, son yıllarda içme suyu olarak 
kullanıldığından suyu hayli çekilmiştir. Ancak Isparta’nın içme suyunun büyük bir kısmının Eğir-
dir Gölü’nden alınmaya başlanmasıyla Gölcükte su çekilmesi durmuştur72.

1.1. İklim:

Isparta, Akdeniz Bölgesinin, Antalya Bölümünde ve Göller Yöresinde Burdur, Afyonkarahi-
sar, Konya, Antalya illeri ile Beyşehir ve Burdur Gölleri arasında yer almaktadır. Merkez ilçesiyle 
birlikte 12 toplam ilçesi bulunmaktadır. Akdeniz iklimi ile Orta Anadolu’da yaşanan karasal iklim 
arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle il sınırları içinde her iki iklimin özellikleri 
gözlenir. Akdeniz kıyılarında görülen sıcaklık ve yağış özellikleri ile karasal iklimin düşük sıcak-
lık düşük yağış özellikleri tam olarak gözlenmez. İlin güneyinde (Sütçüler) Akdeniz, kuzeyinde 
(Şarkikaraağaç, Yalvaç) ise karasal iklimin özellikleri gözlenir73.

Isparta yöresi, kış aylarında İzlanda alçak basıncının Balkanlar üzerinden ve Orta Akdeniz’e 
inerek, ılımanlaşmış şeklinden etkilenir. Kış aylarında kuru soğukların sebebi olan Sibirya yüksek 
basıncı zaman zaman bölgeye kadar sokulmaktadır. Ayrıca kış aylarına geçiş dönemlerinde Kuzey 
Afrika üzerinden gelen tropikal hava kütlelerinin etkisi gözlenir. Yaz aylarında ise Basra alçak 
basınç sistemi ve Azor yüksek basınç sisteminin etkili olduğu görülür.

Topoğrafya, bitki örtüsü ve zamanın etkisi ile Isparta ilinde çeşitli büyük toprak grupları oluş-
muştur. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden ve profi l gelişmesinden yoksun, 
bazı arazi tipleri de görülmektedir. Toprak alanları dışında, Isparta ilinin toplam alanının yaklaşık 
%24.2’ si de çıplak kaya ve molozluklar ve su yüzeyleri ile kaplıdır74. Isparta ilinin aylık ortalama 
rüzgar hızı yıllık 1,3 m/sn., ortalama fırtınalı günler sayısı 1 gün, ortalama kuvvetli rüzgar gün-
ler sayısı (rüzgar hızı 10.8-17.1 m/sn arası) 6 dır75. Isparta’da aylık ortalama bağıl nem %60, en 
düşük bağıl nem %23, bağıl nemin en yüksek olduğu ay Şubat, bağıl nemin en düşük olduğu ay 
Temmuz’dur.

Sıcaklık ortalaması yaklaşık 12.4 ‘C, yılın en soğuk ayları Ocak ve Aralıktır. En sıcak aylar ise 
Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Gün içerisindeki sıcaklık farkları yaz aylarında, kış aylarına göre 
daha yüksektir. En fazla buharlaşmanın ise Temmuz ayında gerçekleştiği, buharlaşmanın sıcaklığa 
bağlı olarak ilkbahar mevsiminden başlayarak arttığı ve yaz döneminin sona ermesi ile azaldığı 
görülmektedir. İl merkezinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı -21 C (3 Şubat 1974), en yüksek 
hava sıcaklığı 37,5 C (1 Ağustos 1930), yıllık ortalama sıcaklık 12,1 C’dir76.

Dağlara 1000 mm. yağış düşen ilin ortalama yıllık yağış toplamı 612.6 kg/m2 dir. Yağışların 
büyük kısmı kış ve bahar aylarında olmaktadır. Yaz ve sonbahar ayları ise oldukça kurak geçmek-
tedir. Yağışlar genellikle yağmur, kış aylarında ise zaman zaman kar, bahar ve yaz aylarında ise 
sağanak yağışlar şeklinde olmaktadır77.

(71) Isparta Çevre Durum Raporu, a.g.e., s. 1.
(72) http://www.davraz.com/pop/isparta.html, 22.03.2008.
(73) Isparta Çevre Durum Raporu, a.g.e., s. 1.
(74) http://www.isparta.gov.tr , 22.11.2008.
(75) Isparta Çevre Durum Raporu, a.g.e., s. 35.
(76) Yeni Rehber Ansiklopedisi, “Isparta”,. C. 9, İstanbul, 1993, s. 242.
(77) Bilgiler Isparta Çevre ve Orman İl Müdürlüğü kayıtlarından alınmıştır.
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1.2. Flora:

Isparta’nın küçük yüzölçümüne rağmen fl oristik açıdan oldukça zengin olduğu, bilim dünya-
sında, 40 civarındaki taksonun tanımının Isparta’da yetişen bitkilerden yapıldığı, günümüzde ise 
600’den fazla endemik taksonun yetişmekte olduğu kaynaklarda belirtilmektedir78.

Isparta’da 1500 metre yükselti kuşağına kadar, Akdenize özgü maki türü ağaçlıklarla birlikte 
meşenin egemen olduğu yapraklı ormanlar bulunur. Kızılçam ve karaçamdan sonra ilde en çok 
alan kaplayan ağaç Torosların temel ağacı olan sedirdir. Olumsuz insan etkileri nedeniyle daralan 
sedir ormanları ancak, Davras Dağı eteklerinde, Barla-Senirkent arasında ve yüksek dağların doğu 
ve kuzey yamaçlarında yayılım göstermektedir79.

Bölgede, kızılçam, karaçam, sedir, göknar, ardıç, sarıçam gibi ibreliler ile meşe, çınar, kızıla-
ğaç, akasya dişbudak, kestane, sığla gibi yapraklı bitki türleri de bulunmaktadır. Bununla beraber 
pırnal meşesi, kermes meşesi, akçaağaç, akçakesme, kocayemiş, zeytin, keçiboynuzu, defne ile 
mersin ağaç türleri çevrede yetişmektedir. Otsu bitki türlerinden; kekik, adaçayı, sistuslar, laden-
ler, katırtırnağı, çayır ve mera bitki türlerine sıklıkla rastlanılmaktadır 80.

Bazı kaynaklarda ise aynı bitki türleri sayılmakla beraber, bitkiler yön açısından farklılar gös-
termektedir. Şehrin kuzey kesimindeki dağların eteklerinde maki ve meşe topluluklarına, yüksek 
bölgelerde karaçam, ardıç, göknar ormanlarına rastlandığı, güney kesimindeki dağların ise daha 
zengin olduğu bu dağlarda kızılçam, karaçam, göknar, sedir ve ardıç ormanları bulunduğu belir-
tilmektedir81.

1.3. Jeolojik Yapı ve Yeraltı Kaynakları:

Isparta arazisi 3. ve 4. jeolojik zamanlarda oluşmuştur. Jeolojik konumu bakımından, Türkiye 
ve Dünyada büyük bir öneme sahip Batı Toridler orojenik kuşağında, Isparta Büklümü’nün –Is-
parta Açısı’nın- ortasında yer alan Isparta ili, Merkez ilçesi, bölgesel tektonikten önemli ölçüde 
etkilenmiş olan II. zaman ve III. zamana ait yapı üzerinde bulunmaktadır. İl sınırları içerisinde 
Paleozoyik (I. Zaman) den günümüze kadar oluşan ve farklı kökenli kayaç istifl eri ile zengin bir 
jeoloji müzesi halindedir82.

Isparta ili, belirli yörelerde halen işletilen veya işletilebilir potansiyele sahip ekonomik de-
ğerde ve günümüz teknolojileriyle üretim imkanı bulunmayan –ve ekonomik olmayan- değerde 
metalik maden, endüstriyel hammadde ve enerji hammadde kaynakları bakımından çeşitli kaynak-
lara sahiptir. Bu kaynaklar, günümüz bilim ve teknolojilerine dayalı olarak yapılacak araştırmalar 
doğrultusunda artırılabilecektir. 

Gölcük kraterinin volkan bacasından çıkan küllerin sulu bir yüzeye düşerek ani soğumaya 
uğramasıyla içinde gaz boşlukları olan taşlar oluşmuştur. Bu taşlara pomza taşı adı verilmektedir. 
Isparta ilinin güneyi ile batısında olmak üzere çok geniş alanlara yayılmaktadır. Taşın kalınlığı 30 
cm ile 10 metre arasında değişmektedir. Pomza taşının 150 milyon ton rezerve sahip olduğu bildi-
rilmektedir83. Pliyosen yaşlı, piroklastik düzeyler içerisinde yer alan Gölcük pomza yatakları, kilo-
metrelerce karelik geniş bir alanda yayılım göstermişlerdir. Gölcük krater gölü çevresine yayılan 
pomza yatakları, Binbirevler Mahallesi civarında kurulan Isparta Belediyesine ait bir fabrikada, 
briket olarak işlenilmektedir. 

(78) Hasan Özçelik- Hilal Serdaroğlu, “Isparta’nın Florasına Genel Bakış”, Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu-II, Isparta, 2001, s. 161.
(79) Isparta Çevre Durum Raporu, a.g.e., s. 1. 
(80) Isparta 2003, a.g.m., s. 48.
(81) Yeni Rehber Ansiklopedisi, a.g.m., s. 242.
(82) Isparta Çevre Durum Raporu, a.g.e, s. 10.
(83) Isparta Çevre Durum Raporu, a.g.e, s. 33.
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Bunun dışında Isparta’da tras yatakları işletilmektedir. Isparta-Antalya karayolunun 11. 
km’sinde Sav kasabası yakınlarında bulunan bu materyala halk arasında köfke denilmektedir. 
Köfke taşı temelde tüfl erden meydana gelmekte ve çimentoya katılmaktadır. Tras yataklarının 30 
milyon ton rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir.

Isparta’da Atabey, Senir, Yakaören, Sav, Kılıç, Yassıören gibi birçok yerde kum ve çakıl ocak-
ları yer almaktadır. Özellikle Atabey (Akçadere), Kılıç kasabası yatakları en kaliteli yataklardır. 
Belediyeler ve bazı özel teşebbüsler tarafından işletilen yataklardan yöre ihtiyaçları karşılana-
bilmektedir. Kil ve kireçtaşı yatakları ise Isparta-Keçiborlu karayolunun 13. km.sinde Yassıdağ, 
Isparta-Sav yoluna yakın Minasın ve Yalvaç-Kaşıkara’da bulunmaktadır. Kil ve kireçtaşları; gerek 
Göltaş Çimento Fabrikası’nın gerekse Isparta’da yer alan tuğla fabrikalarının ihtiyaçlarını karşı-
lamaktadır. 

Isparta Merkez Direkli Andezitleri, temel taşı, bahçe duvarı ve inşaatlarda yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. Rezervi tam olarak bilinememektedir. Ancak milyarlarca m3 benzer taş bulundu-
ğu tahmin edilmektedir. Şarkikaraağaç ilçesinin Göksöğüt Kasabası, Yalvaç ilçesinin Koruyaka 
Köyü’nde bahçe duvarı ve bina yapımında kullanılan bu tipte taşlardan çıkarılmaktadır. Ayrıca 
Gölcük krater gölü çevresinde de zengin taş ocakları bulunmaktadır. 

Isparta’nın 10-12 km. güneybatısında Dereboğazı mevkii’nde çıkartılan açık renkli taşların 
büyük sanidin billurla trakit olduğu söylenmekte, şehir içerisindeki yapılarda inşaat taşı olarak 
kullanıldığı kaynaklarda belirtilmektedir84.

Bununla beraber Isparta ilinde Gökçebağ çevresinde (Burdur iline bağlı) bej renkli, Belence 
yakınlarında (Burdur iline bağlı) siyah renkli mermer yatakları bulunmaktadır. Bu mermerler Is-
parta merkez ilçede yer alan Modülmer, Gölmer gibi bazı işletmelerce kullanılmaktadır. Ayrıca il 
sınırları içinde Bayat, Büyükgökçeli, Bademli, Balkırı ve Keçiborlu dolaylarında da bej renkli bazı 
mermer sahaları vardır. 

Bir zamanlar cami, medrese, han, hamam gibi büyük binalarda kullanıldığı söylenen alçı ve 
karaboyanın Anadolu’nun pek çok bölgesinde bulunduğu söylenmekte, ilimizdeki alçı ve karabo-
yanın lüzum görüldükçe ihtiyaç nispetinde çıkarıldığı, hattâ bir zamanlar evlerde dahi kullanılma-
ya başlanılmış ise de elli altmış yıldır rağbetten düştüğü kaynaklarda belirtilmektedir85.

1.4. Depremler:

Türkiye’nin deprem riski dağılım haritasında birinci derece deprem kuşağı içerisinde bulun-
maktadır. Isparta-Dinar-Çivril-Uşak deprem hattı üzerindedir. 

Isparta I. Derece deprem bölgesi olmakla birlikte, kırıklı bir yapıya sahip olup yeryüzü kat-
manı yumuşak bir topraktan meydana gelmektedir. Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine 
göre Isparta’da en büyük olası depremi 6.5 büyüklüğünde değerlendirilmektedir. Isparta’da etkili 
olabilecek iki fay kuşağı bulunmakta, Isparta bu fay kuşaklarının ortasında kalmaktadır. Toprak 
yapısının yumuşak olması dolayısıyla deprem şiddetli hissedilmektedir. Isparta Büklümü olarak 
adlandırılan Aksu bindirmesi ile Burdur Fayı üzerindedir. Akdeniz Bölgesinin gün geçtikçe Gü-
ney Ege Bölgesine doğru kaydığı, bu durumun Afrika levhalarının yani kütlelerinin güneyden 
Türkiye’yi ittirmesi nedeniyle oluştuğu belirtilmektedir. Akdeniz Bölgesi de kırık fay hatları ile 
dolu olduğundan kolaylıkla hareket etmekte olup, Burdur ve Sivrihisar faylarında kayma oranının 
daha fazla olduğu bildirilmektedir86.

(84) Hüsrev Tayla, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistemi ve Elemanları-I, “Magmatik Taşlar, Granitler, Trakitler”, İstanbul, 2007, s. 69.
(85) Nuri Katırcıoğlu, Bütün Isparta, Bereket Matbaası, Ankara, 1958, s. 31.
(86) Isparta Çevre Durum Raporu, a.g.e, s. 14.
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Isparta ilinde Paleotektonik ve Neotektonik döneme ait tektonik etkilerle oluşan tektonik hat-
lar bulunmaktadır. Isparta Merkez, Eğirdir, Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Aksu, Yenişarba-
demli ve Sütçüler ilçeleri sınırları içerisinde çoğunlukla alt mesozoyik derin denizel çökel katkılı 
ofi yolitik kayaç kütleleri ile mesozoyik yaşlı çeşitli karbonat serileri arasında sınır oluşturmakta-
dır. Bu bindirme nap sisteminin yerleşiminin son evresi ve sonrasında, bir kısmında günümüzde 
de hareketliliğin devam ettiği izlenen -deprem verileri ile- kuzey-güney, kuzeydoğu-güneybatı ve 
kuzeybatı-güneydoğu yönlü ve çoğunlukla yanal atımlı fay sistemleri gelişmiştir. Isparta Açısı’nın 
-Isparta Büklümü- doğu kanadını oluşturan Şarkikaraağaç, Aksu, Gelendost ve Yalvaç ilçe sınır-
ları içerisinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bindirmeler bulunmaktadır. Neotektonik dönemde 
bölgede gelişen kuzey-güney sıkışması nedeni ile ortaya çıkan kuzey-güney doğrultulu ovaları 
oluşturan normal faylar, Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde yer almaktadır. Fay gölleri olan Eğirdir, 
Hoyran, Burdur ve Beyşehir göllerini sınırlayan veya kesen ve çoğunlukla geç alpin tektonik dö-
nemini yansıtan kırık takımları ise bölgesel sıkışma ve makaslama kuvvetleri sonucunda oluşan 
kuzeybatı-güneydoğu, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu yanal atımlı fay takımları halinde Isparta 
merkezi, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent, Eğirdir, Gelendost ve Ş.Karaağaç yörelerinde yaygındır. 
Deprem üretmeleri nedeniyle bu faylardan bir kısmının halen aktif oldukları belirlenmiştir. Bur-
dur Gölü doğusunu sınırlayan ve Bucak’a kadar uzanan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu ve gölü 
öteleyen kuzeybatı - güneydoğu doğrultulu faylar üzerinde yoğunlaşan deprem verileri, bu yanal 
atımlı fayların günümüzde de aktif olduklarını göstermektedir. Isparta merkez ilçesinde Kayıköy 
fayı, Eğirdir fayları ve Yalvaç fayı, bilinen diğer deprem üreten yanal atımlı faylardır. Sütçüler’de 
de yakın zamanda kaydedilen deprem verileri, kuzey-güney doğrultulu olduğundan bu doğrultuda 
uzanan ovaları sınırlayan normal faylarda da hareketliliğin sürdüğü anlaşılmaktadır87.

Nuri Katırcıoğlu Isparta’daki depremleri kronolojik olarak şöyle vermektedir;

a) 1877 yılının Eylül ayında meydana gelen depremde; Isparta ve havalisinde üstü toprakla 
örtülü olan binaların yarıdan fazlası, cami, han, değirmen binaları yıkılmış ve insanca da zayiat 
olmuştur. Bu depremin olduğu zaman Türkiye-Rusya Savaşı devam etmekte olduğundan bu afetin 
uzun zaman telâfi si mümkün olmamıştır.

b) 1887 yılındaki deprem yedi saniye sürmüş ise de şiddetli sarsıntı yapmadığından bazı evler, 
dükkânlar, minareler yıkılmış, bir kişi ölmüş, on beş kişi de yaralanmıştır. Deprem nedeniyle Göl-
cük Gölü’nün su seviyesi alçalmış ancak iki yıl sonra eski seviyesine yükselebilmiştir. 

c) 1891 yılında beş saniye süren şiddetli bir deprem meydana gelmiş bazı binalar yıkılmış ise 
de insan kaybı olmamıştır. Gölcük Gölü’nün su seviyesi yine alçalmış ve ancak bir yıl sonra aynı 
seviyesine yükselebilmiştir88. 

d) 3 Ekim 1914 tarihinde dış-merkezi Burdur Gölü’nün içinde olan Ms=7.0 büyüklüğünde 
yıkıcı bir depremin meydana geldiği, depremde 4000’den fazla kişi öldüğü, depremden hemen 
sonra bir yangının çıktığı ve yangın oldukça büyük hasara neden olduğu söylenilmektedir. Deprem 
nedeniyle, Düver, Yazıköy, İlyas, Kılıç, Gönen ve Barla arasında Kuzeydoğu doğrultusunda uza-
nan 90 km uzunlukta ve 30 km genişlikte bir alan içerisinde yer alan 17.000 ev tamamen yıkılmış, 
Burdur’da evlerin yaklaşık %90’ı, tarihi eserlerin pek çoğu ile 22 m yükseklikteki saat kulesi hasar 
görmüştür. Yine aynı şekilde, Keçiborlu’daki evlerin %82’si hasar görmüştür. Isparta’da evlerin 
%55’i, büyük cami ve diğer kamu binaları çökmüştür. Depremde hasarın 60 km yarıçaplı bir alan 

(87) http://www.isparta.gov.tr, 22.11.2008.
(88) Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s. 28. Buna karşılık Isparta İl Yıllığı’nda depremleri ve şiddetlerini kronolojik olarak 5 Mayıs 1875’te 6.9 şiddetinde, 

2-14 Mayıs 1890’da 5.2 şiddetinde, 5.2.1891 yılında 6.4 şiddetinde …olarak belirtmiştir. Verilen tarihler Katırcıoğlu’nun yazdığı tarihler ile 
uyuşmamaktadır. Bkz. Isparta 2003, a.g.m., s. 26.
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içerisinde yer alan Eğirdir, Dinar ve diğer köylere kadar uzandığı, Dinar-Eğirdir kesiminde tren 
yolunda, Denizli, Bolvadin ve Antalya’ya kadar çok sayıda köyde binaların yıkıldığı bildirilmek-
tedir89.

Isparta’da 500 kişinin yıkıntılar altında kalarak can verdiği, mevsim gereği erkeklerin çoğu 
harmanlarda, hayvanların ise kırlarda olması nedeniyle depremde ölenlerin genellikle çocuklu 
analar, yaşlı kadınlar ve çocuklardan ibaret olduğu bildirilmektedir. Müftülükten çıkartılan bir 
fetvaya dayanarak, ölüler ve parçaları yıkanmadan ve tören yapılmadan çoğu elbiseleriyle, birkaçı 
bir arada gömüldükleri kaynaklarda yer almaktadır90.

1914 depremindeki can ve mal kaybına ilişkin olarak kaynaklarda farklı rakamlar belirtil-
mektedir. Örneğin 2003 Isparta İl Yıllığı’nda 2000 kişinin öldüğü, 10.000 kişinin de evsiz kaldığı 
yazılıdır91.

Deprem şiddetinden kaybetmekle birlikte, iki üç dakikada bir sabaha kadar devam etmiş, daha 
önce hasar görmüş bazı binaların da yıkılmasına neden olmuştur. Ertesi günün akşamına kadar kısa 
aralıklarla 467 kez devam eden deprem üç gün sürmüştür. Dönemin valisi Azmi Bey, şehrin bulun-
duğu yerin volkanik arazi olduğunu düşünerek, yıkılan binaların terk edilmesi, şehrin Kuleönü’ne 
yakın bir yerdeki düz ovada tekrar kurulmasını tasarlamıştır. Isparta halkının düşüncesi ise bunun 
tersi olmuştur. Yani Ispartalılar; şehrin önce sözü edilen yerlerde olduğu, bundan dolayı seller-
den ve hastalıklardan kurutulamayan insanların yavaş yavaş suların çıktığı dağ eteklerine doğru 
çekildiklerini, Isparta’nın havası, suyu ve iklim güzelliğinin şimdiki yerinin daha önce seçilmiş 
olmasından kaynaklandığı düşünmekteydi. Valinin Isparta’da bulunmamasını fırsat bilen şehrin 
ileri gelenleri, mutasarrıfın deprem gecesi kumar oynadığı ve içki aleminde bulunduğunu, halkın 
dertleriyle ilgilenmediğini söylemeleri üzerine Vali, İstanbul’dan mutasarrıfın azlini istemiştir92.

Birinci Dünya Savaşı ve sonrası, Anadolu’da başlayan İstiklâl Savaşının sekiz yıl kadar sürme-
si dolayısıyla depremin kalıntıları yüzüstü kalmış, Cumhuriyetin ilânından bir yıl sonra başlayan 
imâr faaliyeti ile bu kalıntılar imar edilebilmiştir. Bu dönemde deri ve kösele fabrikası, Sümerbank 
İplik Fabrikası, Fırka Kumandanlık Binası, Ordu Evi Binası, Jandarma Daireleri, Hükümet Kona-
ğı, Vali Konağı, Halk Evi Binası, Orta Okul Binası, Emniyet Karakolu, Gülyağı Fabrikası, şehrin 
içine getirilen demir yolu ve tren istasyonu binası, yeni açılan İstasyon Caddesi, Şehir Parkı, Spor 
Caddesi, Spor Binasının yapıldığı anlaşılmaktadır93.

1914 yılında meydana gelen bu büyük depremden sonra, 1925’te 5.9 şiddetinde, 1933’te 6.0 
şiddetinde, 1971’de 5.5 şiddetinde depremler meydana gelmiştir94.

1.5. Seller:

Isparta Çayı’nın bir çok kez şiddetli ve sürekli yağan yağmurlar ile mecrasını doldurup taşıra-
rak şehrin bir çok mahallelerini sular altında bıraktığı, bu sel felaketinin yüzyıllardır il merkezinde 
büyük bir sorun olduğu söylenilmektedir. Yakın dönemlere kadar doğal felaket olarak yaşanan bu 
seller, Beldibi’nden, Gökçay’dan, Sidre’den ve Küllük Tepesi’nden eski ve yeni Gölcük tünelleri-
nin yanından gelmiştir. Beldibi’nden gelen sel, sellerin en büyüğü ve en tehlikeli olanıdır. Çünkü, 

(89) Bekir Tüzel, Isparta Kent Merkezinin Zemin Büyütmelerinin Mikrotremor Yatay/Düşey Bileşen (H/V) Tekniği ile Belirlenmesi ve Deprem Teh-
likesi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta, 2004, s. 48. Katırcıoğlu bu depremin 12 Eylül tarihinde 
olduğunu söylemektedir.

(90) Böcüzade Süleyman Sami, Kuruluşundan Bugüne Kadar Isparta Tarihi, C. I-2, Serenler Yayını, İstanbul, 1983, s. 310.
(91) Isparta 2003, a.g.m, s. 26
(92) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e. s. 310.
(93) Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s. 30.
(94) Isparta 2003, a.g.m., s. 26.
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Beldibi’nden çay köprülerine kadar olan mesafe yaklaşık 20 kilometre olduğundan, sel sularının 
bu uzun mesafeden geçerken dere ve çayın sağ ve sol yamaçlarından toplanan sularla birleşmek-
tedir. Bu sel, geçtiği yollara sığmayarak çay boyundaki engel ve setleri aşıp taşkınlık yapmaktadır. 
Taşkınlık yapan sel, Diyadin (Yazısöğüt), Hacılar ve Ali köylerini sürekli olarak basmakta ve bu-
raları topraklar doldurmaktadır.

Beldibi seli bazen Gökçay seliyle birleştiği zamanlarda, geçtiği yollara sığmayarak setlerin 
üzerinden aşıp şehrin iki yanındaki mahalleleri basmakta, binalara zarar vermekte ve insan kay-
bına neden olmaktadır. 1863’de, 1877 yıllarında ve 1900 yılında bu şekilde meydana gelen sel 
baskınından beş kişi boğularak ölmüş ve pek çok ev yıkılıp, harap olmuştur95.

Gökçay Seli ise Karatepe ile Hisar Dağı arasındaki dereden gelmektedir. Buradan gelen sel 
suyunun geçtiği yerler oldukça dik ve şehre pek yakın olduğundan sel suyu hızla dereye inerek 
Gökçay’a ulaşmaktadır. Çok zaman Beldibi ve Gökçay selleri birleşmemektedir. Fakat yağmur 
çok yağıp da devam ettiği zamanlarda birleşmeleri mümkün olmaktadır. O zaman birleşen bu iki 
su yataklarına sığmadıklarından setleri aşarak şehri basmaktadırlar. Beldibi Seli ile Gökçay Seli; 
Keçeci Mahallesi önündeki Çay Boğazı Meyhanesi önünde birleşmekte ve aynı yöne doğru ak-
maktadırlar.

Sidre Tepesi ile Küllük Tepesi ve buna paralel olan dağlardan inen yağmur sularının birleş-
mesiyle husule gelen Sidre Seli, Halife Sultan Deresi’nden ve Ayazmana Mevkii üzerinden geçip 
Minasın Çayı’na inmektedir. Minasın Çayı’dan geçen bu sel daha sonra Arık Altı Mevkii’nden 
Dere Boğazı’na doğru akmaktadır96.

2.  Tarihsel Gelişim:

İslam ordularının akınlarının Anadolu’ya yoğunlaştığı dönemlerde Avasım Bölgesi’ne97 yer-
leştirilen Türkler ve Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması Anadolu’nun geleceği için önem-
li tarihi olayların başlangıcı olmuş, bu akınların sonunda kazanılan Malazgirt Meydan Savaşı, 
Bizans gücünü kırarak bütün Anadolu kapılarını Türklere açmıştır. Malazgirt Savaşından sonra, 
hızla Anadolu’ya yayılan Selçuklular, kısa sürede Batı Anadolu’daki yerleri de ele geçirseler de 
bu yörelerdeki Selçuklu egemenliği uzun sürmemiştir. Gerek Bizans’ın güçlü savunması gerekse 
Haçlı seferleri, buralarda bir egemenlik kurulmasına bir olanak vermemiştir. Ele geçirilen yerler 
Bizanslılarla Selçuklular arasında birçok kez el değiştirilmiştir98.

I. Kılıçarslan zamanında (1156-1192) yoğunlaşan Bizans-Selçuklu savaşları 1176’da Anadolu 
Selçukluları’nın Bizans ordusunu Miryakefelon’da büyük bir bozguna uğratmasıyla dönüm nok-
tasına varmış ve bu savaş sonrasında Uluborlu da ele geçirilmiştir. Isparta yöresinin tamamının 
fethedilmesi, ancak 1204’te III. Kılıçarslan’ın saltanatı sırasında mümkün olabilmiştir. I. Keyhüs-
rev (1204-1210) ve I. Keykavus (1210-1219) dönemlerinde yöredeki Selçuklu egemenliği daha da 
pekişmiş. Alaeddin Keykubad da (1219-1237) Antalya yöresini bütünüyle ele geçirince bölgenin 
fethi tamamlanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti, 13. yüzyılın başında Anadolu’yu daha büyük ve 
güçlü bir politik örgüt içinde birleştirmiş, Konya’yı kendilerine merkez yapmıştır. Ancak II. Key-
hüsrev döneminde (1237-1246) başlayan Moğol akınlarıyla Anadolu Selçuklu Devleti zayıfl ayın-
ca Batı Anadolu’daki egemenlik yöre yöre kurulan beyliklerin eline geçmesine neden olmuştur99. 

(95) Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s.33.
(96) Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s.37.
(97) Emeviler döneminden itibaren Bizans topraklarıyla, İslam topraklarını birbirinden ayıran bölgeye ‘Avasım Bölgesi’ adı verilir. Gaziantep, 

Şanlıurfa, Tarsus, Malatya gibi şehirler bu bölgede yer alıyorlardı. Bkz. Nesim Yazıcı, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, T.D.V. Yayınları/315, 
Ankara, 2002, s. 48.

(98) Ali Sevim-Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi-I (Fetihten Osmanlılara Kadar 1018-1300), TTK Yay., Ankara, 1990, s. 1-17. Ayrıca bkz. Isparta 2003, 
“Tarih”, s. 63.

(99) Isparta 2003, a.g.m., s. 63.
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Moğol egemenliğine girene kadar, Anadolu’nun Türkleşmesi için Anadolu’ya göçmekte de-
vam eden Türk boyları, Bizanslıların henüz ellerinde tuttukları Batı Anadolu’nun eşiğine yerleşti-
rilmiş olduklarından, Isparta, Eğirdir ve Yalvaç yörelerinde bulunan Teke aşiretine bağlı Türkmen-
ler, Anadolu Selçuklu Devleti’nin sona ermesinden kısa bir süre önce, bu yörede Hamitoğulları 
Beyliğini kurmuşlardır. Anadolu Selçuklu Devleti, 13. yüzyıl sonlarına doğru ciddi bir çöküntüye 
uğramış ve bunun sonucunda İlhanlı Devleti’nin nüfuzu altına girmiştir. Bu sıralarda Isparta, Eğir-
dir ve çevresinde meskun olan Hamid aşireti de Feleküddin Dündar Bey başkanlığında kendi bey-
liğini kurmuşlardır (1301)100. Beyliğin kurucusu Feleküddin Dündar Bey; beyliğe büyük babasının 
adını vermiş, önce Uluborlu’yu daha sonra da Eğirdir’i beyliğin merkezi yapmıştır. Hamidoğulları 
Beyliği’nin kuruluşundan bir süre sonra, güneye doğru yayılmış, çok yetenekli ve faal bir emîr 
olan İlyas Bey’in oğlu Dündar Bey; Gölhisar, Korkuteli ve Antalya gibi şehirleri topraklarına 
katarak beyliğinin sınırlarını genişletmiştir. Feleküddin Dündar Bey yaptığı imar faaliyetleriyle 
Eğirdir’i mamur bir şehir haline getirmiş ve kendi adıyla da buraya Felekâbâd ismini vermiştir101.

Felekabad adını verdiği Eğirdir’i merkez edinen Dündar Bey’in 1324’te İlhanlı’nın Anadolu 
genel valisi Timurtaş tarafından öldürülmesinin ardından, beylik Eğirdir ve Antalya olmak üzere 
iki kola ayrılmıştır. Halı ve kilim dokumacılığında ünlenmiş olan Hamidoğullarının mimarlık ya-
pıtları Eğirdir ve Antalya’nın yanı sıra Burdur ve Isparta çevresinde de yer almaktadır.102

17. yüzyılda Güney Anadolu’daki en önemli pazarlardan biri de Hamid-Isparta pazarı olduğu 
söylenilmektedir. Osmanlı döneminde Isparta, Anadolu eyaleti içinde Hamid Sancağı adı verilen 
idari bölümün merkezi olmuş, önce Kütahya Vilayeti’ne bağlı iken sonra da Konya Vilayetine bağ-
lanmıştır. Isparta Ortaçağda ve özellikle Osmanlı devrinde bölgesel bir merkez haline gelmiştir. 
Güneyde şimdiki Ağlasun’un yerinde olan Sagalasos ve daha sonra Hamidoğullarının bir kolu-
na merkez olan Eğirdir hatta ovanın kuzey kenarındaki Ağros (Atabey), Seleukeia Sidera (Bayat 
Köyü) ve Konane (Gönen) gibi korunmaya daha elverişli yerleşimler zamanla önemini kaybetmiş 
ve Isparta büyük bir şehir olmasa bile yöresel bir merkez durumuna geçmiştir103.

18. yüzyılda Isparta, deprem, su baskınları gibi doğal felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Yüz-
yılın ortalarından itibaren şehrin güçlü ayan aileleri şehir ve civarının idaresinde söz sahibi olmaya 
başlamışlar, Said Paşa’nın idareciliği esnasında, Paşanın annesi Taclı Hatun Dere Mahallesi’ne 
bir kanal yaptırarak sel baskınlarına karşı burayı korumaya çalışmıştır. Mehmet Emin Vahit Paşa 
döneminde 1814 yılında Isparta Çarşısı tamamen yanarak geriye tek bedesten kalmıştır.1848 yı-
lında Isparta Çayı’ndan gelen ve Tabakhane, Fazlullah, İskender Mahallelerini tahrip eden sel ile 
1850’de birkaç yüz dükkanın ve evin yanmasına sebep olan yangın yüzyılın önemli doğal olayları 
sayılmaktadır. 1914 depremine kadar şehirde önemli bir doğal felaketin olmadığı bildirilmekte-
dir104.

Milli Mücadele yıllarında her hangi bir düşman işgaline uğramayan Isparta, bu dönemde en 
hareketli bölgelerden birisi haline gelmiştir. 28 Haziran 1919 tarihinde Burdur’u işgal eden İtalyan 
birlikleri, 15 Ağustos tarihinde bir bölük askerle Isparta’ya doğru ilerlemeye başlamışlardır. Buna 
karşılık Isparta’da gönüllü birlikler oluşturularak düşmana karşı koymak üzere gerekli tedbirler 
alınmaya başlanmış, İtalyanlara teslim olma düşüncesi reddedilerek işgale karşı direnileceği bil-

(100) Sadık Akdemir, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Isparta’da Vakıf Hizmetleri, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Isparta, 2004, s. 11.

(101) İ. Hakkı Konyalı, “Hamidoğulları”, Ün Dergisi, S. 13, Isparta, 1947. s. 2086. Ayrıca bkz. Isparta 2003 a.g.m., s. 64. Ayrıca bkz. Sait Kofoğlu, 
“Hamitoğulları”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 15, İstanbul, 1997, s. 471.

(102) Gamze Yalçıner, , “Hamidoğlu Mimarlığı ve Sanatı”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1997, s. 753.
(103) Büyük Ansiklopedi, “Isparta Tarih”, Milliyet Yayınları, C. 6, İstanbul, 1990, s. 2329.
(104) Feridun Emecen, a.g.m., s. 196.
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dirilmiştir. Halkın bu konuda kararlı olması üzerine İtalyan birlikleri geriye çekilmiştir. 9 Ekim 
1921 yılında şehir merkezinde çıkan bir yangında 160 civarında dükkan yanmış, bunun akabinde 
18 Ekim tarihinde Burdur yönünden gelen bir İtalyan uçağı şehri bombaladı ise de herhangi bir 
kaybın olmadığı belirtilmiştir105.

3. Sosyal ve Ekonomik Yapı:

3.1. Isparta Halkının Genel Durumu:

Ispartalıların boylarının orta, yaş ortalamasının de 60 ile 80 arasında olduğunu söylemektedir. 
Eskiden Isparta’da pekmez, üzüm şırası, keten helvası, nokul denilen tahinli ekmek ve Uluborlu 
böreğinin en çok yapılan yiyecekler arasında olduğu, Isparta’nın halıcılık ve urgancılık açısından 
çok ileriye gittiği, halıcılığa ek olarak heybe, şalvar ve kilim dokunduğu çeşitli kaynaklarda belir-
tilmektedir106.

Ispartalıların giyim ve kuşamlarında, zümreler arasında farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. 
Ulema ve eşrafın kış günlerinde kürk ve çuha çakşır giydikleri, ayaklarında yerli yemeni veya 
ayakkabı bulunduğu, yazın ise yağmurluk ve cübbe giydikleri, başlarında daima bir sarığın bulun-
duğu bildirilmektedir. Tanzimat’tan sonra pantolon, ceket, palto, potin, kaloş, iskarpin giyilmeye 
başlamış, sarıkların yerini fes almıştır. Esnaftan bir kişi evlenir ve ustalık mertebesine çıkarsa; 
sakal bırakır, fesin üzerine de sarık sarabilirdi107.

3.2. Nüfus:

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1522 tarihinde yapılan ilk nüfus sayımına göre Isparta’nın 
nüfusu 8000 civarında olup, kentin 16’sı Müslüman, biri de Hıristiyan (Gebran) olmak üzere top-
lam 17 mahallesi vardı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Isparta merkez ilçenin toplam 17 
mahalleden oluştuğu hususu Böcüzade tarafından da doğrulanmaktadır. Toplam hane sayısı da 437 
idi. 1567 yılında mahallelerin sayısı 23’e çıkmıştır108. 

Isparta; Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. yüzyıldan itibaren Konya Vilayetine bağlı bir 
sancak merkezi durumunda idi. Cumhuriyet dönemi öncesi Hamit Sancağı olarak bilinen Isparta’ya 
ilişkin ilk nüfus bilgileri o dönemlerde tutulan tahrir defterlerinden öğrenilmektedir. Ancak tah-
rir defterleri düzenli olarak tutulmadığından ve defterlerdeki kayıtlarda sadece erkek nüfusu yer 
aldığından elde edilen bilgiler sağlıklı bir netice vermemektedir. Bu dönemde Hamit Sancağı’nın 
nüfusu hakkında en geniş bilgileri 1882 yılındaki Konya Vilayet Salnamesi’nden öğrenmek müm-
kündür. Vital Cuinet’in “Turquie D’Asie Geographie Administrative” isimli eserinde Hamitabad 
Sancağı nüfusunun 192.000 olduğunu belirtilmektedir109.19. yüzyılın sonlarına doğru bütün Ispar-
ta kazasının nüfusunun 45.000 civarlarında olduğu, bunların yalnız 5000 kadarının Hıristiyan ve 
bunların dışındakilerin ise kamilen İslam oldukları kaynaklarda belirtilmektedir110.

19. yüzyılda şehrin nüfusuna ait verilen bilgiler birbirinden oldukça farklıdır. Fakat ortak yön-
leri, nüfusun 18.000-20.000 arasında değiştiğini göstermektedir. Bu nüfusun 13.000’inin Müslü-
manlardan oluştuğu görülmektedir. Böcüzade Isparta’nın 1910 yılında 24 İslam, 4 Rum, 1 Ermeni 
Mahallesinden teşekkül ettiğini, şehirde 3381 hane bulunduğunu kaydetmektedir. Ayrıca bu tarih-

(105) Feridun Emecen, a.g.m., s. 197.
(106) Yeni Rehber Ansiklopedisi, a.g.m., s. 242.
(107) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 32.
(108) Zeki Arıkan, XV ve XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, İzmir, 1988, s. 141. Ayrıca bkz. Isparta 1973, a.g.m., s. 9.
(109) Isparta 2003, a.g.m., s. 54.
(110) Isparta 1880-1980, Isparta Valiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü Yayını, Isparta, 2001, s. 17.
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lerde Isparta’nın 18.000 nüfusunun 4.000’inin Rum, 552’sinin de Ermeni olduğunu bildirmekte-
dir111. 1927 ile 1955 yılları arasındaki il bazındaki nüfus sayım sonuçları ve nüfus artış yüzdeleri 
aşağıya çıkarılmıştır112.

 Yıllar Nüfus Yıllık Nüfus Artış Şehir Nüfusu Köy Nüfusu

   % % %

 1927 144.804 - 25.3 74.7

 1935 166.441 17.4 24.7 75.3

 1940 171.751 6.2 24.7 75.3

 1945 172.543 0.9 23.9 76.1

 1950 186.316 15.3 24.7 75.3

 1955 212.080 25.9 31.5 68.5

Çalışmalarda Isparta merkez ilçesi baz alındığından, bir fi kir vermesi amacıyla 1935 ile 1955 
yılları arasındaki Isparta merkez ilçenin nüfusu aşağıya çıkartılmıştır.

 Yıllar Nüfus  Artış Eksiliş

 1927 15.855 0 0

 1935 18433  2578 0

 1940 18313 0 120

 1945 17292 0 1021

 1950 18383 1091 0

 1955 24491 6108 0

Verilerden görüldüğü üzere 1950 yılına kadar çok az bir nüfus artışı varken, 1950 yılından 
sonra çok hızlı bir nüfus patlamasının yaşandığı görülmektedir. Bu da doğumların fazlalığından 
çok köyden kente çok hızlı bir göçün olması şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

3.2.1.Gayrimüslimler:

19. yüzyılda, Isparta’da İslam, Hıristiyan bütün halk Türkçe konuşmakta ve Türkçe yazmak-
tadır. Yalnızca Ermenilerin farklı olarak kendi aralarında Ermenice konuşup, Ermenice okuyup 

(111) Isparta 1973, “Nüfus”, Isparta Valiliği, Ankara, 1973, s. 31. Ermenilerin 1915 yılında Isparta’dan İzmir’e göç ettikleri, Rumların mübadele 
gereği 1923 yılında Baladız tren İstasyonu’ndan trenle aynı Ermeniler gibi İzmir’e, buradan da Yunanistan’a gittikleri söylenmektedir. Bkz. 
Sümer Şenol, Isparta’nın El Kitabı, Göltaş Kültür Dizisi, Isparta, 2003, s. 6-7. Ayrıca bkz. Sümer Şenol, Isparta’da Rumlar, www.ispartaya.
com/kutuphane/ispartali_ rumlar.pdf, s. 32.

(112) 1927 yılı merkez nüfusu için bkz. Isparta 1973, s. 31. 1935 ile 1955 yılları arasındaki diğer nüfus bilgileri için bkz. Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s.48.
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yazmakta olduklarını, buna karşılık Rumların ise Türkçe konuştukları Rumcayı bilmedikleri 
söylenmektedir113. İbni Batuta’nın 14. yüzyıl ortalarına değin Isparta ve Eğirdir’i ziyaretlerinde 
şehirde mukim Rumlardan bahsetmemesi o yıllarda her iki şehirde de kayda değer Rum nüfu-
sunun olmadığını göstermektedir114. 1924 yılındaki mübadeleden önce Isparta, Burdur, Uluborlu, 
Keçiborlu, Eğirdir Nis Adası’nda ve Barla’da Hıristiyanların yaşamakta olduğu, Afşar’da beş aile, 
Gönen’de üç aile, İslamköy’de birkaç aile Hıristiyan nüfusun varlığından bahsedilmektedir. Ayrıca 
bir iki aile de Kaligan köyünde bulunmakta olduğu söylenmektedir. Bunlar genelde Rum Ortodoks 
Kilisesi’ne bağlı olan Hıristiyanlardır. Ayrıca aynı tarihlerde Isparta Merkezinde bir miktar Er-
meni bulunmaktadır. Bunlar İran’dan kaçarak Osmanlı topraklarına sığınmışlar ve Çelik Mehmet 
Paşa’nın mutasarrıfl ığı sırasında, 1781 yılında Isparta’da Acemler Mahallesi adı verilen yerde yer-
leştirilip, ticaret yapabilmeleri için de Acemler Hanı denilen bir hanın kendilerine tahsis edildiği 
anlaşılmaktadır. Ermenilerin Isparta’ya Çelik Mehmet Paşa zamanında İran’dan geldikleri konu-
suna kesin olarak bakılmaktadır. İran’dan kaçarak Osmanlılara sığınan Ermenilerden bir gurup 
Isparta’ya gelerek şimdiki Ermeni Mahallesi’nde bulunan Acem Hanı denen hana yerleştirilmiş, 
daha sonra bunların bulunduğu mahalleye Acemler Mahallesi adı verilmiştir115.

Isparta ve çevresine Yahudi ve diğer dinlere bağlı kişilerin gelmediği, Cumhuriyet öncesi dö-
nemlerde, birkaç çiftlikte bulunan Çingenelerin ise nüfus ve dini anlayış bakımından Ermenilere 
bağlı olduğu belirtilmektedir. Rumların Ortodoks ve İstanbul Rum Patrikliğine, Ermenilerin de 
İstanbul Ermeni Patrikliğine bağlı oldukları anlaşılmaktadır116. Böcüzade Ermenilere ilişkin olarak; 
Hicri 1196, Miladi 1781 tarihli bir kı’a fermanda Ermeni taifesinden bir kısım insanların ticaret 
için Isparta’ya geldiklerinden ve Acem Hanında oturan bir Ermeni’nin davasının görüldüğünden 
bahsetmektedir117. Bu belgeler ışığında, Ermenilerin Isparta’ya gelişleri 1781 (Hicri 1195) yılından 
sonradır. Isparta’da yerli hükmüne girmeleri de yukarıda belirtilen fermandan anlaşıldığına göre 
1813 (Hicri 1231) tarihinde olmaktadır. Isparta’da Acemler Hanı’nın bulunduğu yerin 1908 yı-
lında 30 hanelik Ermeni mahallesi olduğu, civardan bir miktar arazi daha satın alınarak Ermeni 
mahallesi’nin 98 haneye çıkarıldığı ve nüfuslarının da aynı yıllarda 552’ye ulaştığı anlaşılmakta-
dır118.

1844 (Hicri 1260) yılında, Isparta il merkezinde toplam 6 mahalle Hıristiyan olarak gözük-
mektedir. Çavuş, Temel, Kemer, Emre Mahallesi’nde Rumlar meskundur. Diğer iki mahalle ise 
Ermeni Mahallesi, Ermeni Mahallesi’nde mülhak gezgin Elekçiyan (çingene) Mahallesi’dir119. 
Böcüzade de 66 yıl sonra, 1910 yılında bu bilgileri yaklaşık olarak doğrulamaktadır. Böcüzade de, 
Isparta’da mevcut 28 mahalleden; Temel, Kemer, Çavuş, Emre ve Zemyan Mahalleleri Rumların, 
Acemler Mahallesi de Ermenilerin sayılıyordu demektedir120. Burada Rumlara ait mahalle isim-
leri birbirleri ile aynıdır. Sadece Ermeni Mahallesi’nin yerine Zımmiyan denildiği bunun dışında 
Acemler Mahallesinin sayıldığı görülmektedir. Bununla beraber, Temel ve Emre Mahallelerinde 
Hıristiyanların Müslümanlarla birlikte oturduğunun sicillerde yer aldığı ifade edilmektedir121. Er-
meniler, Gayrimüslimlerin içerisinde oran itibariyle daha azdır.

(113) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 32.
(114) Muammer Göçmen, “Osmanlı İstatistiklerine Göre Tanzimat Sonrası Isparta’da Sosyal ve İktisadi Yapı Çözümlenmesi” Göller Bölgesi Bi         

  diriler Kitabı, C. 3, Isparta, 2001, s. 244.
(115) Ermenilerin Isparta’ya 1704 tarihinde İran’dan gelip Yayla Mahallesi ve civarına yerleşmiş oldukları bildirilmektedir. Bkz. Isparta 1973,  

  “Kültür”, Isparta Valiliği, Ankara, 1973, s. 31.
(116) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 31.
(117) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 30.
(118) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 30.
(119) Muammer Göçmen, a.g.m., s. 233.
(120) İbrahim Yıldırım- Bahattin Yaman, “Isparta ve İlçeleri Dini Yapıları Camiler ve Kiliseler”, Göller Bölgesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı,  

  Isparta, 2001, s. 103. Acemler Mahallesi ya da Acemiyan Mahallesi; bugünkü Yayla Mahallesidir.
(121) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 29.
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Hıristiyanların bulunduğu mahallelerde hane sayısı ve din adamlarının tespit edilebilen isim-
leri ise şöyledir; Çavuş Mahallesi; 162 haneden oluşmakta, papazının adı da “Yani”dir. İki numa-
ralı hanede “Papaz Andre” vardır. Bu mahallede toplam iki papazın bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Temel Mahallesi’nin toplam 137 hanesi bulunmaktadır. Kemer Mahallesi; kayıtlarda 136 hane 
olarak geçmektedir. 2 papazı vardır. Emre Mahallesi; 64 haneliktir. Papazları “İstavri oğlu La-
toras” ve “Mihail”dir. Bu mahallede de toplam iki papaz vardır. Ermeni Mahallesi; 71 haneden 
oluşmaktadır. “Karabet” ve “Agop oğlu Karabet” papazdır. Bu mahallenin yine toplam iki papazı 
vardır. Isparta, Pisidia Piskoposluğu diye bilinen dini mahfi lin de merkezidir. Bu bilgiler Maliye 
Nezareti Varidat Fonu İçerisinde 10118 numarada kayıtlı ML. VRD. TMT/10118 Sayılı Temettu-
at Defteri’nden alınmış olup yüz sayfalık bu defterin başlığında; ‘Konya Eyaleti Mülhakatından 
Hamit Sancağı Kazalarında Nefs-i Isparta’da Mukim Reaya’nın Emlak ve Arazi ve Temettualarını 
Mübeyyin Defteridir’ yazılıdır122.

3.2.2.Muhacirler:

Isparta 19. ve 20. yüzyıllarda göç alan bir il olmuştur. Nuri Katırcıoğlu’na göre Isparta iline 
gelen göçmenler ve yerleştirilme biçimleri aşağıdaki gibidir123;

a) Isparta iline 1887’de (93 savaşından önce) Kafkasya’dan gelen Çerkes Muhacirler; Yalvaç 
ilçesinin Örkenez Köyü’ne (bugünkü Bağkonak Kasabası) yerleştirilmişlerdir.

b) 1913’de Balkan Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’dan gelen 146 hane Türk muhaciri de 
Keçiborlu’nun Kavak, Alan, Ümraniye, Cedid, Hezargırad köyleri ile Başmakçı Yaylası köylerine 
yerleştirilmişlerdir.

c) Lozan Antlaşması gereğince; Yunanistan’dan gelen 217 hane muhacirle, mülteci olarak ge-
len 27 hane Türk muhaciri Isparta merkez ilçesiyle Gönen Kasabası’na ve Keçiborlu’nun Kılıç ve 
Şarkikaraağaç’ın Şaraphane124 köylerine yerleştirilmiştir.

d) 1920 ve 1921 yıllarında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen 300 kişilik göçmen grubu 
Uluborlu’nun Güre Köyü’nün125 yanı sıra, devlete ait Abdülcabbar Çiftliği ile Demir Temresi de-
nilen araziye 83 ev inşa edilmek suretiyle yerleştirilmiştir.

e) Son göçmenler; Birinci Dünya savaşından sonra 1923’te mübadeleye tabi muhacirlerden ilk 
kafi le; Yunanistan’ın Kesriye ve Girebine illerinden gelmiştir. Bunlar; Isparta Rumlarından kalan 
ve askeri kıtanın işgalinde bulunmayan evlere yerleştirilmiş ve 250’ye yakın hane mevcut iken 
kendilerine bırakılan toprağın verimsizliği dolayısıyla 100 hanesi ilimizden ayrılmıştır. Mevcut 
olan diğer 150 haneye ise Bulgaristan göçmenleri gelmiştir. 

Isparta merkezindeki ve Eğirdir ilçesi, Nis Adası’ndaki söz konusu olan Rum nüfusun 
Yunanistan’a göçtüğü ve orada ‘Eğirdir ve Havalisi Rumları’ adında bir dernek kurarak yaşamaya 
devam ettikleri anlaşılmaktadır. Göç eden bu Rumların karşılığında da Yunanistan’ın Grebine ve 
Kesriye adındaki şehirlerinden gelen Türkler Isparta’nın Emre Mahallesi’ne yerleşmişlerdir. Tüm 
bu muhaceret işlemleri karşılıklı anlaşmalar sonucunda gerçekleştirilmiştir. Emre Mahallesi’nde 
bulunan ve Yunanistan’dan gelen Ispartalılar tarafından ‘muhacir’ olarak isimlendirilen soydaşla-
rımızın da geldikleri tarihlerde Yunanca bildikleri fakat zamanla unuttukları söylenmektedir126.

(122) Muammer Göçmen, a.g.m., s. 234-253.
(123) Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s. 48.
(124) Bazı kayıtlarda Şaraphane Çiftliği olarak ta geçen köy, Gelendost İlçesi’ne bağlı bugünkü Esinyurt Köyü’dür.
(125) Şu anda Senirkent İlçesine bağlı olan daha önce Güreme olarak bilinen Ortayazı Köyü olması muhtemeldir.
(126) Isparta’lı tanınmış şahsiyetlerden ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Isparta’da öğretmenlik yapan Nazik Erik Hanımla yapılan söyleşide;  
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3.3. Ekonomik Yapı:

16. yüzyıl tahrir defterlerine göre Isparta’da boyahane, bozahane, başhane gibi hemen her 
Osmanlı şehrinde olan çeşitli işletmelerin bulunduğu bildirilmektedir. Pazar vergileriyle birlikte 
tüm işletmelerden alınan toplam 42.038 akçe vergi hacminin, Isparta’nın ticaret ve ziraatıyla ilgili 
üretim kapasitesinin düşük olduğu gibi bir izlenimi verdiği de belirtilmektedir. Bu rakamların 
gerçek üretimi yansıtmadığı söylenmemekle birlikte Isparta’da genel olarak ziraata dayanan bir 
ekonomik yapının ağır bastığı düşünülmektedir127. 

İle ait 893307 ha. alanın %27’si tarım arazisi olup, Türkiye arazisinin %0.87’sini oluşturmak-
tadır. Çayır mera arazisi ise %8.5 ile çok düşüktür. Orman arazisi toplam il alanının %38.5’ini 
oluşturmakta bu da Türkiye orman arazisinin %1.46’lık bir bölümünü kaplamaktadır128.

Genellikle birbirine yakın rakamlar veren salnamelerden 1300 ve 1302 (M. 1883 ve 1885) 
tarihli olanlarda başlıca bez, astar, havlu, alaca, çizme, kundura sathiyan imalatı yapıldığını gös-
termektedir. Verilen istatistiki bilgilerde de dokumacılık ve dericilikle ilgili işyerlerinin oldukça 
fazla olduğu görülmektedir. Mesela 102 manifaturacı, 108 çulha ve dokuma dükkanı, 200 ayakka-
bıcı, 20 kavaf, 30 kundura, 14 mutaf dükkanı sayılmaktadır. Bunlarla beraber 25 bakkal, 11 fırın, 
12 helvacı, 6 aşçı, 10 kasap, 20 kalaycı, 21 demirci, 9 çilingir, 5 çakmakçı, 3 bakırcı, 7 kuyumcu, 
12 nalbant, 14 semerci, 6 berber dükkanı ile 6 kiremithane, 60 dükkan ve mağazayı içine alan bir 
bedesten, 18 değirmen, 13 kahvehane vardır129.

Eğirdirli seyyah Karçınzade Süleyman Şükrü Isparta’yı ziyaretlerinde Isparta’nın ekonomik 
durumundan bahsederken; başlıca sanatının dericilik ve eski tip ayakkabı yapımı olduğu, mest 
ve çizme yapıldığı, sonradan çulha, süslemeli kilim, seccade ve halı yapılmaya başlandığı ve gül 
üretiminde bir hayli ileri durumda olduğunu söylemektedir130. Onun bu ifadelerinden, Isparta’nın 
önceleri dericilikte bir hayli ileri durumda olduğu, daha sonra ise şehirde halıcılık, kilimcilik ve 
dokumacılık ile gül yağı üretimine geçildiği anlaşılmaktadır.

Isparta’da yakın döneme kadar pek çok sanatçı ve sanatkarın olduğu söylenmektedir. Hatta 
daha dikiciler, mesciler, pabuççular, yemeniciler, çizmeciler, çarıkçılar, saraçlar, semerciler, mum-
cular, yağcılar, balcılar vb. gibi sanat kollarından her birinin arastaları, sokakları, pazarları bulun-
maktadır. Yüz yıl öncesine kadar bu pazarların adeta birer sanat sergisi halinde olduğu anlaşılmak-
tadır. Kunduracılar ve dericilerin bir yerde, manavlar ve bakkalların başka bir yerde, bakırcılar ve 
kalaycıların ayrı bir yerde bulundukları, kunduracılar, bakırcılar, marangozlar, terziler ve kumaş-
çıların arastalarının olduğu belirtilmektedir. Yabancı bir esnaf gelip kendi işini ilgilendirmeyen bir 
yerde dükkan açamaz, örneğin; tavukçunun yanında nalbant, üzümcünün yanında semerci buluna-
mazdı. Her arastanın bekçileri, sokak süpürücüleri, tellalları, yazıcıları ve çavuşlarının olduğu da 
söylenilmektedir131. 

Isparta’da üretilen maddeler ile önemli olan sanat kollarından sözetmek gerekirse; Karpuz 
Pazarı’ndaki pamuk hanının yanından Hükümet Konağı’na doğru giden yolun sağ ve sol kenar-
larını cezveci dükkanları doldurmaktadır. Yirmi çeşide yakın cezvelerin bütün işçiliği de el ile 
yapıldığından dolayı kıymeti bilinmekteydi. Kıyıları dilimli, bademli, düz, çukur, kapaklı kapak-
sız her türlü sahan, tencere tabak hamam leğeni, ibrik, tepsi, sini, bakraç, güğüm, sahan, kazan, 
zemzemlikler, bakırcılar arastasında yapılmaktaydı. 

  muhacirlerin geldikleri tarihlerde Yunanca bildikleri ifade edilmektedir.
(127) Feridun Emecen, a.g.m., s. 198.
(128) Necmi Sönmez vd., a.g.m., s. 262.
(129) Feridun Emecen, a.g.m., s. 199.
(130) Karçınzade Süleyman Şükrü, ‘Seyahat’ül-Kübra’, Eğirdir Belediyesi, (Çev. Salih Şapçı) Sinan Ofset, Eğirdir, 2005, s. 81.
(131) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 177.
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Anlatılanlara göre Isparta il merkezinde icra edilen meslekleri 8 ana başlıkta toplamak müm-
kün bulunmaktadır;

1- Dericilik                                     5- Dülgerlik,

2- Silah üretimi,                             6- Duvarcılık,

3- Maden işçiliği,                           7- Kuyumculuk,

4- Dokumacılık,                             8- Itriyat üretimi.

Gezginlerin sözlerinden tabaklık yani dericilik sanatının Isparta’da oldukça ileri safhalarda 
olduğu anlaşılmaktadır. Hatta tabaklık sanatı o kadar ilerlemiştir ki, bazı büyük şehirlerde ve özel-
likle İstanbul’da kibar, eşraf, ayan ve şeyhülislam dairesi ve saray erkanı sultanlar, Isparta sarısı 
ya da Isparta kırmızısı denilen sahtiyandan yaptırdıkları mes ve papuçlarından giydikleri söylen-
mektedir. Kara, kırmızı, sarı meşin ve sahtiyanlar, gönler, tunç ve pirinç süs eşyası ve mutaf işleri 
en ziyade rağbet bulmuş olanlardır. Bunlar ülkenin sınırlarına ve hatta sınırlarından dışarılara ihraç 
olunduğu da belirtilmektedir. 

Bununla birlikte, Osmanlı döneminde Isparta askeri hareket merkezi olduğundan askeri ihti-
yaçların pek çoğu Isparta’da karşılanmakta, özellikle askeri ilgilendiren eşyalar ile ilgili sanatların 
çok ileri durumda olduğu öğrenilmektedir132. Askerde bulunan silahların her türlü arızalarını tamir 
eden, önemleri kısımlarını yeniden yapan çakmakçı ustaları vardır. Bu ustaların yanında yetişen 
demirci ustaları ise kılıç, pala, yatağan, topçu arabalarına yaylar çemberler ve demir sehpalar yap-
mışlardır133. 

Isparta askeri hareket merkezi oluncaya kadar Isparta’da dökümcülük sanatının olmadığı bil-
dirilmektedir. Isparta askeri hareket merkezi olduktan on beş yirmi yıl sonra dökümcülük başlamış, 
ilk önce hayvanların eyer, gem ve koşum takımlarını süsleyen ziynet kısımlarından başlayarak 
minare, kubbe alemi, şamdanlar, kılıç sapları ve köprüsü, teraziler, dirhemler yapılmıştır. Isparta 
şehri yine askeri bir merkez olduktan sonra birçok sanatlarda olduğu gibi pirinç ve tunç döküm-
cülüğünde de iyi bir başlangıç yapılmış, sipahi alayları ve hayvan takımları için kullanılacak tunç, 
pirinç ve pik madeninden yapılan takımların dökümü ve üretimi için Macaristan’dan bir dökümcü 
ustası getirilerek, şehrin içinde bir dökümhane o zamanki adıyla (Ezabe hane) kurulmuş ve her 
türlü eşya dökülmeye başlamıştır134.

Mutafl ıkla ilgili olarak keçeciler, çulcular, kazılcılar, kazıl boyacıları, urgancılar, kendircilerin 
çok daha eskilere dayandığı, hatta dikiciler esnafının bir loncasının olduğu söylenmektedir135. 
Buna karşılık kadınlar da kadın elbiseleri, dikiş-nakış, oya, ipekli, sırmalı, yünlü çevreler, pantolon 
gömlek, yatak takımları, peşkir işlerler, bez, alaca, kilim halı dokurlardı136.

Dülgerlikte yine Isparta’da bazı ustaların isminin çok duyulduğu ve yaptıkları işlerin övüldüğü 
görülmektedir. 1960’larda vefat ettiği anlaşılan Yaşar Usta adında bir sanatkâr hakkında yazılmış 

(132) Nuri Katırcıoğlu, “Eski Çağlarda Isparta’da Sanat ve Sanatkârlar”, Ün Dergisi, C. 4, Isparta, 1937, s. 545 (Yazar Isparta’nın askeri hareket  
  merkezinin olduğu dönemi ya da tarihleri belirtmemiştir. Muhtemelen Osmanlı dönemi kastedilmektedir).

(133) Nuri Katırcıoğlu, a.g.m., s. 561.
(134) Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s. 6.
(135) Kazılları kök boya ile boyarlardı. Keçi kılı boyamak zor ve önemli bir işti. Her esnafın birer loncası vardır. Bu loncalar bir yiğitbaşı ile bir 

kahyadan oluşurdu. Hepsinin de üzerinde esnafl arın genel temsilcisi olan Esnaf Şeyhi vardır. Loncalarda töre olarak esnafl ardan birinin yap-
tığı işte veya sattığı malda bir sakatlık yada bir hile olursa işin durumuna göre cezalandırılır, yolsuz çıkarılır, hileli olan mal da imha edilirdi. 
Katırcıoğlu’nun belirttiği Loncalık teşkilatının Anadolu’nun her ilinde uygulanan bir sistem olduğu tahmin edilmektedir. Bkz. Nuri Katırcıoğ-
lu, a.g.m., s. 546.

(136) Nuri Katırcıoğlu, a.g.m., s. 562.
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iki, üç cümle; bize marangozluk sanatının kısmen az sayıda olsa Türkler tarafından da yapıldığını 
anlatmaktadır. Cümleler şu şekildedir; 

“…Yaşar Usta zamanın en iyi marangozlarındandı. Çok iyi bir doğrama ustasıydı. Tahtanın 
dilinden anlardı. Büyük bir sabırla çalışır, tahtaya en güzel biçimi verirdi. Çalışırken: “Keserim 
tak der, yüreğim Hak der” sözü meşhurdu. 1960 larda öldü. Etem Kartal Evi’nin doğramasını o 
yapmıştır”137.

Dülgerler işlemeli dolaplar, kitaphaneler, gelin sandıkları, sedef kakma işlemeli para çekmece-
leri, tüfek, piştov sapları, kılıç sapı ve kını, camilerin pencere ve kapıları, vaiz kürsüleri ve kıraat 
rahleleri, büyük evlerdeki şahnişinler, rafl ar şerbetlikler, ayna çerçeveleri, merdivenler, merdiven 
trabzanları, abdestlikler yapar ve bunları işlerlerdi138. 

Isparta’da yaşayan Ermeniler, en ince altın ve gümüş işleri dahil olmak üzere metal işleriyle 
meşgul olmuşlar, Rumlar da inşaat işleri ile uğraşmışlardır. Hatta Ermenilerin Isparta’dan ayrılma-
ları sonucunda Isparta esnafı bir ara İzmir’deki kuyumcularla çalışmak zorunda kalmıştır. Metal 
işçiliğinin kaba yanlısı olduğu belirtilen pencere korkulukları, bahçe çitleri, kapı kanatları, kapı 
tokmakları ve olukların da Ermeniler tarafından yapıldığı söylenmektedir139. 

Yine başka bir kaynakta Rumların duvar ustası, Ermenilerin de demir ustası oldukları, çancılık, 
kilit ustalığı, anahtarcılık, çinko döşeme ustalığı gibi sanat kollarında çalıştıkları belirtilmektedir140. 
Buna göre Isparta’daki demircilik, dökümcülük ile ilgili süsleme sanatlarının Ermeniler tarafından 
yapılması muhtemel görünmektedir. 

O dönemlerde çiftçilik, rençperlik köylerde yapılır, dağ köylerinde bulunanlar ise odunculuk 
kerestecilik, kömürcülük ve taşımacılık yapmaktaydılar. Süt mamulleri olan yağ, peynir yoğurt 
gibi yiyecekler hayvan besleyen köylülerce ve yörükler tarafından yapılmakta ve pazarlarda satıl-
maktaydı.

18. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa mallarının yaygınlaşması ve şehir pazarlarını istila et-
mesiyle faaliyetler durmuş, esnaf teşkilatı bir daha toparlanamamıştır. 1890 yılından itibaren gül 
işletmeciliği kendini göstermiş ve giderek ilin ekonomisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Halı-
cılığın gelişmesinde İzmir halı ihracat şirketlerinin önemli payı olmuş ve halı tezgahlarının sayısı 
bir hayli artmıştır141.

Müslüman ve Gayrimüslimlerin aynı meslekleri çok başarılı biçimde icra ettikleri söylenemez. 
Dericilik, silah yapımı, dökümcülük, dokumacılık, dülgerlik gibi mesleklerde Müslüman esnafın 
ön planda olduğu, buna karşılık kuyumculuk, kapı ve pencerelerle ilgili demir yapımı gibi konu-
larda Ermenilerin, inşaat işleriyle ilgili olarak ta genellikle Rumların adının geçtiğini görmekteyiz. 
Ancak her halükarda Müslüman ve Gayrimüslimlerin hiçbir ayırım yapmadan kent yaşantısına eşit 
şekilde hizmet ettikleri anlaşılmaktadır. 

4. Kentsel Gelişim:

Isparta, birçok seyyahın kitaplarına da konu olmuştur. Seyyahların Isparta hakkındaki sözleri 
hemen hemen birbirine çok yakındır. Isparta hakkında ilk bilgileri aldığımız İbn-i Batuta 1335 yı-

(137) N. Güngör Veziroğlu, Eğirdir Ansiklopedisi ve Hamidoğlu Tarihi Oyun, Isparta, 2005, s. 237.
(138) Nuri Katırcıoğlu, a.g.m., s. 562, Ayrıca bkz: Nuri Katırcıoğlu, s. 73.
(139) Sümer Şenol, a.g.e., s. 7.
(140) Sümer Şenol, Ispartalı Rumlar, Göltaş Kültür Dizisi, Isparta, 2004 , s. 28.
(141) Feridun Emecen, a.g.m., s. 199.
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lında başladığı seyahatinde Isparta’yı ziyaret ederek; Isparta’nın tarz-ı inşası, bedi çarşıları, bostan 
ve nehirlerinin çok olduğu kalesinin ise yüksek bir dağ üzerine kain olduğunu söylemektedir142.

17. yüzyıl seyyahlarından Evliya Çelebi Seyahatnamesinde “Evsafı Şehri Şirini Isparta” baş-
lığı altında Isparta’yı anlatmaktadır. Elmalı üzerinden Isparta’ya gelen seyyah, Isparta’nın Sultan 
Alaaddin tarafından Ermenilerden fethedildiğini, Osmanlı döneminde Hamid Sancağı olarak ta-
nındığından bahsettiğinden sonra; Isparta’nın Hamid diyarı olarak bilindiği, camisinin fazla sayıda 
güzel bir şehir, irşad ve keşfi  keramet sahibi pek çok kimseler olduğunu ve Firdevs Bey Camisini 
Koca Sinan’ın yaptığından bahsetmektedir143. 

Aşık Mehmet Çelebi 16. yüzyıl sonlarında Isparta’ya uğramış olup, Isparta’nın Hamid Diyarı, 
güzel bir şehir olduğundan ve havasından bahsederek, Isparta’dan alim, fazilet sahibi, zeki insan-
lar çıktığını, Hoca Mansur Attar’ın Isparta’da hayrat olarak bir çeşme yaptırdığından bahsetmek-
tedir144. 

Katip Çelebi’nin 1732 tarihinde yazdığı “Cihannüma” adlı eserinde Isparta ile ilgili olarak; 
“Derbeyan-ı Livayı Hamid” başlığı altında bahsetmektedir. Isparta’nın Hamid Sancağı’nın tahtı, 
kalesiz, meyvesi bol bir şehir ve pazar olduğunu, havasının güzel olduğunu, bir nehrin Isparta’nın 
bağ ve bahçelerini suladığını, üzüm ve fındığın çok olduğu, şehirde büyük boyahanelerinin bulun-
duğunu söylemektedir145.

1822 yılında 15 yıl boyunca Türkiye’de kalan İzmir Konsolosluğu Papazı ve İngiliz seyyahı 
F. V. J. Arundell, 1826 yılında İzmir’den çıktığı yolculuğunda Isparta’ya da uğramış, ancak şehir 
merkezi ile ilgili fazla bir bilgi vermemiştir. Isparta ile ilgili olarak sadece; Isparta’nın mevkiinin 
güzel, ağacın ve camisinin çok olduğunu belirterek, devamında Hisar Dağı’na çıkışından bahset-
miştir146. 

1834 ve 1843 tarihlerinde iki kez Isparta’ya uğrayan Charles Texier, Isparta ile ilgili olarak; 
Hamit Paşalığın merkezi ve bu şehirlerin en güzeli olduğunu, şehrin ticari faaliyetlerinin ve man-
zarasının güzelliği ile önem arzettiği, eski ve yeni eserlerden incelemeye değer hiçbir şeye sahip 
olmadığını söylemektedir. Şehre girerken minaresi İstanbul camilerine benzeyen büyük bir ca-
misinin bulunduğunu, bunun dışında otuz kadar mahalle camisinin olduğundan bahsetmektedir. 
Bunların etrafı çoğunlukla ağaçlarla çevrilidir demekte, bahçelerin ve ağaçlıkların verdiği güzel 
manzaranın Bursa ile karşılaştırıldığına değinmektedir. Eserinde ayrıca, Paul Lucas’ın 1706 yılın-
da Isparta’yı ziyaretinde; Isparta’yı şehrin kalabalık ve zengin bir kasaba olarak tanımlamakta, o 
zamanlar ilaç ile yün, deri ve zamk gibi ana maddelerin ticaretinin öneminden bahsetmektedir147.

23-25 Mart 1824 tarihinde Isparta’ya gelen W. Lake, Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki antik 
şehir kalıntıları ile Akşehir üzerinden Yalvaç ve Uluborlu’ya uzanan Roma yolunun öneminden 
söz etmektedir. Uluborlu’nun Hamidoğulları Beyliğinin başkenti durumunda olduğunu belirtmek-
tedir148.

(142) İsmet Parmaksızoğlu, İbn Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, 1001 Temel Eser, Tercüman Yayınları, İstanbul, 1971, s. 11.
(143) Mehmed Zillioğlu, Evliya Çelebi Tam Metin Seyahatname, C. 5, İstanbul, 1985, s. 283.
(144) Feridun Emecen, a.g.m., s. 198. Ayrıca bkz. Fahri Fındıkoğlu, “Isparta’ya Ait Kısa Notlar”, Ün Dergisi, C..8, Isparta, 1942, s. 1258.
(145) Kemal Ünal; ‘Cihannüma’, Ün Dergisi, Sayı 64-65, C. 6, Isparta, 1940, s. 914.
(146) Hamit Dereli, “Isparta ve Havalisi Hakkında Yüz Yıl Önce Yazılmış Bir Seyahat Kitabı”, Ün Dergisi, C. 9, Isparta, 1942, s. 2121. Ayrıca  

   bkz. Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Isparta Vilayeti İçin Yazılmış Ecnebi Kaynaklarındaki Coğrafi  ve Tarihsel Bilgiler”, Ün Dergisi, C. 2, Is   
   parta, 1935, s. 181.

(147) Charles Texier, Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, (Çev. Ali Suat), Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, C. 3,  
  Ankara, 2002, s. 455.

(148) Nermin Şaman, Isparta ve Çevresindeki Selçuklu ve Beylikler Dönemi Yapıları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora  
  Tezi, Ankara, 1993. s. 12.
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W. J. Hamilton’un 1842 yılında yayınlanan seyahatnamesinde; Afyon üzerinden Isparta, Yal-
vaç, Uluborlu, Afşar ve Eğirdir’e gelişi anlatılmaktadır. Seyyah Eğirdir’in içinde 500-600 kadar 
Türk evi yer aldığı, gölde bulunan adalarda ise Ermeni ve Yunanlıların yaşadığını belirtmektedir. 
1881 ve 1882 yılları arasında Anadolu’da yolculuk yapan W.M. Ramsay’ın 1960 yılında yayınlanan 
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası isimli eserinde Pisidia Bölgesi içinde yer alan Isparta ve çevresin-
deki yerleşim birimlerini incelemektedir. Kitabında Eğirdir, Barla, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Ulu-
borlu ve Yalvaç gibi yerleşim birimlerinin Roma ve Bizans dönemlerindeki önemlerinden Barla, 
Şarkikaraağaç ve Yalvaç’ın önemli birer piskoposluk merkezleri olduğundan bahsetmektedir149.

1896 yılı bir yaz akşamı Isparta’ya uğrayan Friedrich Sarre ise; Isparta’nın 18-20 bin nüfusu 
ve aşağı yukarı 4000 kadar evi olan büyücek bir kasaba olduğunu söylemektedir. Bunun devamın-
da, evlerden 800’ünün Rum, 120’sinin Ermeni evi bulunduğundan devamla şehirde 16. asırda inşa 
edilmiş büyük bir Ermeni kilisesinden söz etmektedir150. Friedrich Sarre’nin Isparta il merkezinden 
çok Eğirdir ilçesi ile ilgili izlenimleri oldukça fazladır.

Eğirdirli Seyyah Karçınzade Süleyman Şükrü’nün 1907 yılında yazdığı ve Petersburg’da bası-
lan Seyahat-ı Kübra adlı eserinde Hamitabat başlığı altında Ispartalıların yüz biçimlerini anlatmak-
ta, devamında Isparta’daki evlerin dar, fakat sağlıklı ve kullanışlı olduğunu da söylemektedir151.

Isparta il merkezinde bulunan çeşitli yapılara ilişkin olarak kaynaklarda değişik bilgiler yer al-
maktadır. Ama rakamlar birbirine yakındır. Bunlardan Isparta il merkezindeki yapıları ve sayısını 
öğrenmek mümkün bulunmaktadır. Örneğin 19. yüzyılda Isparta’da bulunan yapılar Konya Vilayet 
Salnamesi’nde bildirilmektedir. 1887-1888/H.1305 sayılı Konya Salnamesi’ne göre; şehirde yedisi 
minareli ve yedisi minaresiz olmak üzere 14 cami, 64 mescit, 8 Rum ve 1 Ermeni kilisesi vardır152.

1905 (H.1319) yılında, Isparta’da Rumlara mahsus biri rüştiye olmak üzere dört, Ermenilere 
mahsus ise bir okul bulunmaktadır153. Yine aynı tarihlerde gayrimüslim nüfusun okullara göre dağı-
lımında; Isparta Kemer Mahallesi Kız Rüştiyesi’nde (ortaokulu) 345 erkek öğrenci, Isparta Kemer 
Mahallesi İptidaiyesi’nde (ilkokulu) 360 erkek öğrenci, Isparta Temel Mahallesi İptidaiyesi’nde 
(ilkokulu) 55 erkek öğrenci, Isparta Emre Mahallesi Erkek Rüştiyesi’nde (ortaokulu) 109 erkek 
öğrenci olarak tespit edildiği bildirilmektedir154.

Böcüzade’ye göre; Isparta’da İslamiyet’ten evvel Hıristiyanlarca yapılmış herhangi bir kilise 
veya mabet kalıntısı yoktur. Ancak, Mevlevi tekkesinin kapısının kilise kalıntısı ve Sadiye Buk’ası 
denilen medrese arsasının da kilise yeri olduğu bazı kimseler tarafından öne sürülmüş ve bazı Hıris-
tiyanlar da bu sözlere dayanarak Isparta’nın eski yurtları olduğunu iddia etmişlerse de bu iddiaların 
tarihi vesikalara dayanmadığı belirtilmektedir. İslam şehirlerinin önemli bir özelliği olarak gösteri-
len dinsel ve etnik gurupların ayrı semtlerde oturma meselesi Isparta’da da karşımıza çıkmaktadır. 
Isparta’da yaşayan Rumlar; Temel Mahallesi, Kemer Mahallesi ve Çavuş Mahallesi’nde bir arada 
bulunmaktaydılar. Gayrimüslim bir kısım nüfus Emre Mahallesi’nde, Müslümanlarla birlikte otur-
maktaydılar. Bu mahallelerin tamamına zımmiyan mahallesi ismi de verildiği olmuştur.

Mahalleler, önemli işlevleri olan, bir şehrin kesimlerinden olup toplumsal ilişkilerin düzenin-
de bireylerin bir arada yaşadıkları bu alanların etkisi oldukça etkin bulunmaktadır. Dini bir yapının 

(149) W. M. Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (Çev. Mihri Pektaş), İstanbul, 1960, s. 431-463.
(150) Friedrich Sarre, Küçük Asya Seyahati, (Çev. Dara Çolakoğlu), Pera Tur ve Tic. A.Ş. Yay., İstanbul, 1998, s. 169.
(151) Karçınzade Süleyman Şükrü, a.g.e., s. 83.
(152) Isparta 1973, a.g.m., s. 11.
(153) Friedrich Sarre, a.g.e., s. 89.
(154) Sümer Şenol, “Isparta’da Rumlar”, ispartaya.com/kutuphane/ispartali_ rumlar.pdf, s. 131.
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etrafında toplanma veya aynı meslekten olan zanaatkarların bir araya gelmeleri ya da aynı din, 
mezhep ve ırktan olanların bir arada yaşama isteklerinin sonucunda meydana gelen mahalleler 
şehrin fi ziki yapılarını belirleyen birer öge durumundadır155.

Osmanlı şehirlerinin mahallelerinde, sosyal dayanışma ve yardımlaşma bulunmaktadır. Dik-
katle üzerinde durulması gereken konu, “Avarız Akçesi Vakfı”nın olmasıdır. Bu kurum mahal-
le yaşayanların giderlerinin ortaklaşa karşılanması amacıyla kurulmuş bir fon gibidir. Mesela 
Isparta’da o dönemlerde Çelebiler Mahallesinin böyle bir vakfı vardı ve bu vakıf sayesinde mahal-
lenin zenginleri fakir olanların ödemesi gereken vergileri karşılamaktaydılar156.

Mahallenin merkezini, cami veya mescit oluşturmaktaydı. Dolayısıyla Osmanlı şehirlerinin 
mahalle isimleri mescit ya da cami ismiyle anılmaktaydı. Diğer Osmanlı şehirleri gibi Isparta’da 
bulunan mahallelere de cami veya mescit ismi konulmuştur. Ayrıca mahallenin topoğrafi k du-
rumuna göre isim verilebilmektedir. Bu tip mahalle ismine örnek Dere Mahallesi gösterilebilir. 
Çeşitli meslek guruplarının bir arada ikamet ettikleri mahalleler de bulunmaktadır. Hayvan derisi 
işleyen derici esnafı da Debbağhane yani Tabaklar Mahallesi’nde ikamet etmekteydiler. Bunun 
yanı sıra, av için doğan ve atmaca besleyenlerin oturdukları mahalleye Doğancı Mahallesi adı 
verilmiştir. Diğer bir isimlendirme biçimi; zengin, hayırsever veya şehrin ileri gelenlerinden olan 
bazı kişilerin adının verildiği mahallelerdir. Hisarefendi ve Kepeci Mahalleleri bunlara örnek teş-
kil etmektedir.

İlde yöneticilik yapmış, idareci veya devlet işlerinde bulunan bazı kişilerin isimlerinin de ma-
halle ismi olarak verildiği görülmektedir. Sülebey, Voyvozade (Yaylazade), Fazlullah Mahallesi 
gibi mahalle isimleri de bunlara birer örnektir157. 

Evler kent dokusunu oluşturan en küçük birimlerdir. Evlerin cami, medrese, hamam ve okul 
gibi yapılarla birlikte meydana getirdikleri mahalleler şehrin bölümleri ve şehri meydana getiren 
en önemli unsurlardır. Mahalle içlerindeki kıvrımlı, organik dar yollar ve çıkmaz sokaklar ise Os-
manlı şehrini oluşturmaktadır. Osmanlı şehir merkezindeki ticaret alanları ve genellikle bunların 
ortasında yer alan bir ulu cami klasik Osmanlı şehrinin vazgeçilmez imgesi olarak karşımıza çık-
maktadır. Isparta’nın eski mahallelerini klasik Osmanlı şehirlerinin tarifi nde olduğu gibi bütün bu 
birimleri kendisinde barındırmakta ve bu tarife uyduğu görülmektedir (Levha 3 ve 4).

Osmanlı şehirleri hakkında çalışmalarda bulunan Batılı yazar M. Cerasi, tipik Osmanlı Evi’nin 
yok olmasının kentlerden daha yavaş gerçekleştiğini söylemektedir158. Şehirde yer alan bazı önem-
li yapılar şehrin ruhu olup, şehirler bu önemli yapılarıyla hatırlanır. İncelemelerimize esas olan 
Isparta eski merkez mahallelerindeki evlerin ise yaklaşık seksen yıl önce şimdiki biçimini almış 
olduğu anlaşılmaktadır. Yıllara göre Isparta merkezinde bulunan mahallelerin eski ve yeni isimleri 
Sadık Akdemir tarafından tablo halinde düzenlenmiştir159.  

(155) Sadık Akdemir, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta (Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hayat), Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  
  Yayını, Isparta, 2008, s. 65.

(156) Sadık Akdemir, a.g.e., s. 66.
(157) Sadık Akdemir, a.g.e., s. 66.
(158) Maurice M. Cerasi, Osmanlı Kenti, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 2001, s. 283.
(159) Sadık Akdemir, a.g.e., s. 67.
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 Levha-3: Yaklaşık yüz yıl önce Isparta’nın genel görünümü (Fotoğraf-Isparta 1880-1980, s. 44).

                               

         

                 

Levha-4: Ulu Caminin etrafında konumlanan şehrin eski bir görüntüsü (Fotoğraf Isparta 1880-1980, s.26).
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1522-1530 

Tarihinde

1567 

Tarihinde
1591 Tarihinde 1688 Tarihinde

1716-1760 

Tarihleri 

arasında

1882 

Tarihinde

1935 

Tarihinde
Günümüzde

Çeribaşı 

Mahallesi
Çeribaşı

Çeribaşı 

(Sepetçi)

Çörçöp 

(Çölçek)
Fazlullah Fazlullah Çay Sermet

Dere Mahallesi Dere Dere Dere Dere Dere Dere Dere

Yenice 

Mahallesi
Yenice Yenice Yenice Yenice Yenice Yenice Yenice

Doğancı 

Mahallesi
Doğancı Doğancıyan Doğancı Doğancı Doğancı Doğancı Doğancı

İskender 

Mahallesi
İskender İskender İskender İskender İskender İskender İskender

Cami 

Mahallesi
Cami Cami-i Kebir Cami-i Atik Cami-i Atik Cami-i Atik Pazar Kutlubey

Debbağlar 

Mahallesi
Debbağlar Debbağhane Debbağhane Debbağhane Debbağhane Tabaklar Kurtuluş

Debbağ 

Mahallesi
Debbağhane Debbağhane Debbağhane Debbağhane Tabaklar Kurtuluş

İğneci 

Mahallesi
İğneci İğneci İğneci İğneci İğneci Tabaklar Kurtuluş

Hocaoğlu 

Mahallesi
Hocaoğlu Hocazade Hocazade Hocazade Bey Orta Kepeci

Mescid-i 

Hocaoğlu 

Mahallesi

Hocazade Hocazade Hocazade Bey Orta Kepeci

Mescid-i 

Fazlullah 

Mahallesi

Fazlullah Fazlullah Fazlullah Fazlullah Fazlullah Çay Sermet

Mescid-i 

Hisarefendi 

Mahallesi

Hisarefendi
Hisarefendi 

(Hergele Yeri)
Hisarefendi Hisarefendi Hisarefendi Hisar Hisar

Mescid-i 

Karaağaç 

Mahallesi

Karaağaç Karaağaç Karaağaç Karaağaç Karaağaç Karaağaç Karaağaç

Mescid-i Süle 

Mahallesi
Sülebey Sülebey Hamam Sülebey Sülebey Sülebey Sülebey

Leblebici Keçeci Keçeci Keçeci Keçeci Keçeci Keçeci

Yayla Voyvozade Yaylazade Yaylazade Yaylazade Yayla Yayla

Hacıelfi Hacıelfi Hacıelfi Hacıelfi Hacıelfi Poyraz Pirimehmet

Şeyh Şeyh Şeyh Şeyh Sinan Kutlubey

Çelebiler Çelebiler Çelebiler Çelebiler Çelebiler Çelebiler

Hacıivaz Hacıiva Hacıiva Hacıiva Hacıiva Gülcü Gülcü

İlisucu İlisucu Kuyu İlesucu İlesucu Hisar Hisar
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 ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ MAHALLELERİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ

1522-1530 

Tarihinde

1567 

Tarihinde
1591 Tarihinde 1688 Tarihinde

1716-1760 

Tarihleri 

arasında

1882 

Tarihinde

1935 

Tarihinde
Günümüzde

Germiyan Germiyan Germiyan Germiyan Germiyan İskender

Evran Hacıevran Evran Evran Evran Gazikemal Gazikemal

Hızırabdal Tekye Tekye Tekye Tekye Hızırbey

Mahmut Çavuş Cedid Cedid Yeni Hızırbey

Çavuş Çavuş Çavuş Çavuş Turan Turan

Hoca Temel Temel Temel Temel Turan Turan

Kemer Kapı Kemer Kemer Kemer Turan Turan

Emre Emre Emre Emre Emre Emre

Farsaklar 

Mahalle
Farsaklar - - - - - -

Mescid-i 

Şuyuğa Bey 

Mahallesi

Şuyuğa - - - - - -

Gebran Hacıivaz
(Çavuş, Kemer, 

Temel)

(Çavuş, Kemer, 

Temel)

Zımmiyan 

(Çavuş, Kemer, 

Temel)

(Çavuş, 

Kemer, Temel)

(Çavuş, 

Kemer, 

Temel)

Turan

Saray
1640’tan sonra 

ismi geçmez

Aslan Papas
1640’tan sonra 

ismi geçmez
Mescid-i 

Tavasoğlu

İstiklal

Davraz

Anadolu

Modernevler

Gülevler

Vatan

Ayazmana

Halıkent
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4.1. 20. Yüzyıl Başlarında Isparta’da Şehrin İmar Planı:

1944 yılından önce yapılaşmanın tarihçesi incelendiğinde, kentleşme ve yapılaşmayı bazı ku-
rallara bağlama ihtiyacı ilk kez 1848 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Aynı yıl çıkarılan “Ebniye 
Nizamnamesi” ile sadece İstanbul içerisindeki yapılaşmalara bazı kurallar getirilmiş, daha sonra 
1877 yılında çıkarılan bir nizamname ile de bu uygulama ülke sınırları içerisindeki tüm belediye-
lere yaygınlaştırılmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde yerleşme ve yapılaşmaya yeni esaslar getiril-
mesi, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükümetinde kurulan Mübadele- İmar ve İskan 
Bakanlığı ile başladığı görülmektedir. Ebniye Kanunu’nun 4 ve 5 maddesi dışındaki maddelerin 
tamamen değiştirilmesiyle bu uygulama devam etmiştir. Yasada doğal afetlerin vermiş olduğu 
zararlarını azaltılması konularında doğrudan hükümler bulunmasa da, yerleşme ve yapılaşmalara 
yeni esaslar getirdiği için, afet zararlarının azaltılması çalışmalarına dolaylı olarak yardımcı oldu-
ğu söylenebilmektedir. 

1933 yılında yürürlüğe giren “Belediye Yapı ve Yolları” kanununun uygulanmasında görülen 
aksaklıkları ortadan kaldırmak, meydana gelen doğal afetlerle ilgili teknik olmayan kuruluşlar 
eliyle yürütülen yardım çalışmalarını bir esasa bağlamak için, 1939 yılında Bayındırlık Bakanlığı 
Kuruluş Kanunu değiştirilmiş, söz konusu işlerle ilgili görevler Yapı ve İmar İşleri Reisliği adı 
altında yeniden düzenlenen birime verilmiştir160.

İstanbul’da şehr-emanetinin belediye teşkilatı haline dönüşmüş ve bu uygulama Osmanlı İm-
paratorluğunun tüm yerleşmelerine yayılmıştır. Dolayısıyla 1855 yılında Isparta’da da belediye 
yönetimi bu şekilde başlamıştır. Isparta 1920’ler itibariyle gösterdiği kentsel özelliklerle özgün 
Anadolu kentlerinden biri olarak tanımlanabilmektedir. 1930-40’lı yıllarda Türkiye’deki modern-
leşme projesi kapsamında, modern kentleşme ve yapılaşma süreci Isparta’da da başlamış olmak-
tadır. Isparta’nın ilk imar planının 1940 yılında hazırlandığı söylenmektedir. İkinci imar planı ise 
1960-70’lere tarihlenmektedir161.

Ekonomik kalkınma düzeyinin yükselmesiyle beraber sosyal, ekonomik, psikolojik, politik 
ve mekansal olarak istenilen yaşama biçimini önceden düzenleme fi kri de gelişmeye başlamıştır. 
Planlı kalkınma, ekonomik olsun, sosyal olsun her alanda 1930’lardan beri benimsenmiştir162.

1930’lu yıllarda çıkartılan bir dizi yasa ile belli büyüklükteki kentlerde planlama zorunlu hale 
getirildiğinden Isparta ili için 1938-1943 yılları arasında Prof. Ölsner’in 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı hazırlanmıştır. 1945 yılında ise Kemal Ahmet Arü tarafından uygulama imar planları 
yapılmıştır. Prof. Ölsner’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı Isparta’nın Cumhuriyet dönemindeki 
gelişimine yön veren bir plan olmuştur

Prof. Ölsner tarafından hazırlanan planda, mevcut yerleşim alanları ile ticari aktivitelerin yü-
rütüldüğü merkez bölgesine müdahale edilmemiş, sadece Prof. Ölsner’in planında belirtilen ana 
yollar üzerinde üç katlı yapılara izin verilmiş, diğer yerlerde binalar yalnız iki kat olarak sınırlan-
dırılmıştır. Planda Isparta’nın yeni gelişme sahası demiryoluna doğru kaydırılmış ve kent merke-
zini demiryoluna bağlayan Kuzeydoğu Aksı (İstasyon Caddesi), sanayi kuruluşları ve otogarın yer 
aldığı Kuzeybatı Aksı olarak iki güçlü aksa önem verilmiştir. Ayrıca şehir merkezinden Demirköp-
rüye giden iki kollu cadde de önem verilen diğer bağlantı aksını oluşturmaktadır163 (Levha 5).

(160) Merve Kımıllı, “Depreme Duyarlı Bölgelerde Sürdürülebilir Mimari Tasarım; Isparta/Mavikent Örneği”, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü,  
  (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta, 2006, s. 64.

(161) Merve Kımıllı, a.g.e., s. 71.
(162) Kentleşme ve Kent Planlaması, Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara, 1976, s. 2.
(163) Sıdıka Çetin, “Isparta’da Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarisi”, Mimarlık Kent Dergisi, Yıl 1, İstanbul, 2008, s. 20.
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Levha-5: Prof. Ölsner ve Kemal Ahmet Arü’nün hazırladığı şehir imar planı 
(Fotoğraf-Isparta 1880-1980, s.67)

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Isparta’da inşa edilen yapıların tümü devletin inşası amacına 
uygun olarak tasarlandığı, bu nedenle hem kamusal, hem de özel mülkiyete ait yapı tiplerinin 
ortak özelliğinin temsili yapı biçimleri oldukları ifade edilmektedir164. Buna karşılık Prof. Ölsner 
tarafından Isparta için 1938-1943 yıllarında bir imar planı hazırlandığından bahsedilse de, yeterli 
arşivleme olanaklarının bulunmamasından ve henüz bu konuyla ilgilenen devlet kurumlarının tam 
olarak kurulamamış olmasından, bu planların ortada olmadığı söylenmektedir.

Ancak 1938 – 1943 yıllarında bir haritanın hazırlanarak onandığını, Remzi Kaya adlı bir müte-
ahhide verildiğini, planı yaptıranın “Ş.F.H” harfl eri ile kodlanan Şehir Fen Heyeti olduğu, planı ya-
panın adının ve plan hektar alanı bilgilerinin verilmediği hususları bildirilmektedir. Kemal Ahmet 
Arü’nün anılarının da yer aldığı “Anılarda Mimarlık” adlı eserde ise, 1945 yılında Prof. Ölsner’in 
Isparta kenti için 1/5000 taslak hazırladığı, İller Bankası vasıtasıyla yapılan işin, 1/2000, 1/1000 ve 
1/500 ölçekli uygulama planlarının Kemal Ahmet Arü yönetiminde, Hande Süher gibi 2000’li yılla-
ra kadar yetkin mesleki çalışmalar yürüten isimlerin de yer aldığı ekipçe hazırlandığı bilgisinin yer 
aldığı anlaşılmaktadır165. Yaklaşık 50 yıl önce Mimar Sinan Camisi ve çevresinin uçaktan çekilmiş 
bir fotoğrafta bugünkü Belediye İş hanının olduğu yer mezarlık olarak görülmektedir (Levha 6).

(164) Sıdıka Çetin, a.g.m., s. 21.
(165) Hasan Ş. Haştemoğlu, 1960’larda Sürdürülebilirlik ve Kentleşme; Isparta, İstasyon Caddesi Örneği,  (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  

  SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2006, s. 67.
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Levha-6: Isparta’nın yaklaşık 50 yıl önceki görünümü (Fotoğraf-Isparta 1880-1980, s.62).

Şehrin yeni imar plânı; sokak adediyle pasajları çoğalttığından, yeni açılacak yol ve pasajlara 
rastlayan evlerin yapılış tarzı bu açılacak yollara göre tanzim edilmiştir. Hâlihazırda sokakların bir 
kısmı, meydana gelen son depremden sonra belediye tarafından düzenlenen haritalara göre düzel-
tilmiştir166. Isparta evlerinin çoğu; yeni olan bahçeli mahalleler çay boyuna, ovaya yapılmaktadır167 
(Levha 7).

Yeni konutlarda uygulanan plan şemasının daha önceki geleneksel Isparta evi planının etkisin-
de kalındığı, bir geçiş dönemi özelliği taşıdığını, Türk evinden betonarme ev yapısına geçiş olan 
bu dönemde, plan tipleri geleneksel evlere benzerlik gösterdiği belirtilmektedir. Geleneksel evler 
odalardan ve onların açıldığı sofalardan oluşmaktadır. Modern dönem konutlarında da odaların 
salonun etrafında oluştuğu ve salona açıldığı yine aynı şekilde ifade edilmektedir168.

Şimdiki Çarşı Polis Karakolu’nun karşısında geniş bir taban oluşturan sıra tipi evlerin olduğu, 
muhtemelen Ölsner’in planı doğrultusunda yapılan İstasyon caddesindeki evlerin ise ikişer katlı, 
dört tarafı bahçesi bulunduğu hususu kaynaklarda belirtilmektedir. İkişer katlı ve dört tarafı bah-
çeli bu evlerin, “Cadde, dış kapı, bahçe boşluğu ve iki katlı ev kültürü” olan eski Isparta evlerinin 
devamı niteliğinde olduğu da bildirilmektedir169.

(166) Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s. 45.
(167) Besim Darkot, “Isparta”, MEB İslam Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul, 1988, s. 682.
(168) Gülin Beyhan, “Isparta Kentinin 1950-1970 Dönemlerine Ait Modernizm Etkisindeki Mimari Mirası”, Mimarlık Kent Dergisi, Yıl 1, İstanbul,    

2008 s. 17.
(169) Sümer Şenol, a.g.e., s. 34.
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Levha-7: Isparta’da eski bir caddenin görünümü (Fotoğraf Isparta 1880-1980, s. 46).

4.2. Günümüzdeki İmar Planı Çalışmaları:

1973 yılında başlayan ve 1977 yılında onaylanan Isparta İmar Planı çalışmalarında Isparta 
eski kent dokusunun varlığı dikkati çekmiş ve Kültür Bakanlığı’na eski kent dokusunun koruma 
altına alınması amacıyla müracaatta bulunulmuştur. 1970’li yıllarda yapılan imar planlama çalış-
malarındaki bu duyarlılık oldukça dikkati çekmektedir. 

Bu kapsamda Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.5.1977 gün ve 
A-548 sayılı kararına dayalı olarak Isparta merkezinde eski kent dokusunun bulunduğu alan ile 
tarihsel ve kültürel verilere sahip mimari özellikleri olan yapı ve yapı guruplarını içeren alanlar; 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.10.1977 gün ve A-840 sayılı kararı 
ile de II. ve III. Derece sit alanı olarak belirlenen yerler, Isparta kent merkezinde kentsel sit alanı 
olarak belirlenmiştir. Isparta eski sit alanları, kentin eski ticaret merkezinin içine alan bir bölgeyi 
kapsamaktadır. Bu bölgede yönü sokağa bakan, arka ve yan bahçeleri bulunan yoğun bir konut 
dokusu bulunmaktadır. Bölgede genellikle kısa ve çıkmaz sokaklar ile derinliğine bir kullanım 
kolaylığı getirilmiştir. Sokaklar belirli bir geometri dışında dar ve organik bir yapıya sahiptir170. 
Isparta ilinin İzmir II numaralı Koruma Kurulu’ndan Antalya Koruma Kurulu’na bağlanması ile 
Damgacı Sokağa ilişkin hazırlanan imar planı yeniden Antalya Koruma Kurulu’na getirilmiş ve bu 
plan 22.5.1990 gün ve 765 sayılı karar ile uygun bulunmuştur171.

Antalya Koruma Kurulu’nun Isparta’da yaptığı değerlendirme sonucunda Damgacı Sokağın 
yanında Tabakhane Sokak, Henden Sokak, Doğan Çıkmazı, İrfan Sokak ve Mühürcü Sokakların 

(170) Hakime Yıldız, “Isparta Kent Merkezindeki Geleneksel Konut Dokusunun Bugünkü Durumu”, Mimarlık Kent Dergisi, Yıl 1, İstanbul,  
  2008, s. 14.

(171) Hakime Yıldız, a.g.m., s. 14.
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da korunması gerekli sokak olarak belirlenmesine karar verilmiş ve tek yapı olarak tescilli taşın-
mazların çevresinde olumlu bir yapılaşma gelişiminin sağlanabilmesi için yapılaşmada yeni dü-
zenlemeler getirilmiştir172. Korunacak sokak dokusu içerisinde ve geleneksel mimari özellikleri, 
yapı malzemesi, konumu ve bir arada oluşturdukları bütünlük kriterleri göz önüne alınarak korun-
ması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak toplam 123 konut korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak Antalya Koruma Bölge Kurulunca tescil edilmiştir. Kentsel Sit olarak tespit edilen 
alanda henüz koruma amaçlı imar planı hazırlanmamış, sit alanı içerisinde geçerli olan hükümler 
henüz ortaya konulamamıştır. Burada ikamet eden vatandaşlar evleri ve mahalleleri ile ilgili ne 
yapılacağı hususunda bilgi sahibi değillerdir. Bu nedenle bir an önce koruma amaçlı imar planının 
hazırlanarak yürürlüğe konulmasında büyük faydalar vardır.

(172) Hakime Yıldız, a.g.m., s. 15.
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İKİNCİ BÖLÜM

ISPARTA EVLERİ KATALOĞU

1. Kaynaklara Göre Isparta Evleri:

Sedat Hakkı Eldem, Isparta evlerinin; Ege ve Batı Anadolu Evleri’nin içerisinde yer aldığı, 
Eğirdir, Isparta ve Burdur üçlüsünün, Ege ve Batı Anadolu Evleri’nin içerisinde ayrı bir grubu 
oluşturduğunu belirtir. Ege evlerinin karakteristiğinin ise planlarının daha çok dış sofalı tipte ol-
dukları, yapım malzemesi olarak kargir zemin kat üzerine ahşap çatkı üst katın bulunduğunu, 
damlarının kiremit örtülü olduklarından bahseder. Yine Eldem’e göre; bu tür evlerin en eskisi 18. 
yüzyıldan daha eskiye gitmemektedir. Bu sebepten dolayı üzerinde durulan evlerin çoğu Barok ve 
Ampir tarzında şekillendirilen evlerden oluşmaktadır. Bölgede tuğla ve dolma duvarlı ev bulun-
mamakta, evlerinin pek çoğunun sıva yüzeyleri kalem ve nakış işleriyle süslenmektedir173.

Sedat Hakkı Eldem’in önce bölgesel, sonra yerleşim yerleri bazında yaptığı bu tespitlerin 
oldukça doğru olduğu görülmektedir. Tarif edilen ev tipi Isparta evleriyle adeta bire bir örtüşmek-
tedir. Isparta evlerinin yapım malzemesi ve cephe düzenlerinin küçük farklılıklar dışında geniş bir 
bölgede uygulandığı anlaşılmaktadır. Isparta evleri genellikle sokağa cepheli, yan ve arka bahçeli, 
bir veya iki katlı sofalı yapılardır. Evler ortası kanallı, dar sokaklar boyunca dizilmekte ve sokak-
tan yüksek duvarlarla ayrılmaktadır174. Plan tipi olarak, en çok dış sofalı evlere rastlanıldığı ifade 
edilmektedir175. Yöresel özellikler gösteren evler daha çok kentsel sit alanı içerisinde yoğunla-
şır. Sit alanı dışında da eski evlere rastlamak mümkündür. Kepeci, Çelebiler, Gazikemal, Keçeci, 
Sermet, Kurtuluş, Doğancı, Dere, Emre, Karaağaç, Yayla Mahallelerinde geleneksel özellikleri 
taşıyan Isparta evleri bulunmaktadır176. Ancak kaynaklarda sayılan bu mahallelerin dışında Gülcü, 
Yenice ve Hızırbey gibi mahallelerde geleneksel olarak yapılmış Isparta evlerine rastlamak müm-
kündür. Buna göre Isparta’nın en eski mahalleleri bunlar olmalıdır. 

Isparta evlerinin zemin katlarının tamamen taştan inşa edildiği belirtilmektedir. Yine bazı evle-
rin kuzeye bakan duvarları ise taş karkas olarak yapılmıştır. Bazı kaynaklarda ise Isparta evlerinin 

(173) Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi-I, TAÇ Vakfı, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1984, s. 62.
(174) Doğan Kınık, “Isparta”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yapı-Endüsri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1997, s. 820.
(175) Zahide Yurt, “Eski Isparta Evleri”, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, Isparta Özel Sayısı S. 22, Ankara, 1994, s. 62.
(176) Isparta 2003, “Isparta Evleri”, Isparta Valiliği, Ankara, 2003, s. 207.
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üst kat duvarlarının ahşap hatıllarla güçlendirilmiş taş ve kerpiçten yapıldığı belirtilmektedir177. 
Isparta’da geleneksel ev mimarisinde üst kat duvarları –bazı evlerin kuzey duvarı hariç- taş ve 
kerpiç değildir. Belki de bundan yüzyıl önce kerpiç malzeme ile yapılmış pek çok evin varlığı söz 
konusudur. Üst katının tamamı taş malzeme ile yapılan evlere Isparta’da çok nadir olarak rastlan-
maktadır. Kış mevsiminin oldukça soğuk geçmesi, evlerin kuzey cephelerinin taş duvar olarak ya-
pılmasını gerektirmiştir. Taş duvar olan cepheye ısınmak amacıyla ocaklık yapılmıştır178. Yukarıda 
belirtilen kuzey duvarı taş olarak inşa edilen evler bahçeli tipte ve genellikle dış sofalı evler olup, 
bu ev tipinin Isparta’nın en eski ev grubunu teşkil ettiği tahmin edilmektedir.

Isparta evlerinin üst katlarında, kuzey dışındaki diğer duvarları genel olarak kerpiç dolgu, 
hımış ya da bağdadi olarak inşa edilmiştir. Ağaç çatkı arasının kerpiç malzeme ile doldurularak 
yapılan bu tekniğe aynı zamanda “dolma” denildiği de bilinmektedir179. Ahşap evin taşıyıcı siste-
minde yer alan doğramalar örtüde de kullanılmıştır. Bu ana malzemelerin yanı sıra toprak alçı 
gibi yardımcı malzemeler de kullanılmıştır180. Sıva malzemesi olarak çoğunlukla saman katkılı sıva 
harcı haline getirilen çamur kullanılmıştır181. Evlerin üzeri çoğunlukla toprak damlarla örtülü, ahşap 
çatılı evler olduğu belirtilmektedir. Levha-2’deki fotoğraf dikkate alınırsa geçen yüzyılın başında 
evlerin damlarının kırma çatılı oldukları görülmektedir. Toprak damlara ‘ilepsi’ denilen gök sarı 
renkli bir killi toprak konduğu, yağmurlu havalarda yuvak taşıyla yuğularak sertleştirildiği söy-
lenmektedir. İlepsi’nin konulmasıyla tavanın akması önlenmiş olmaktadır182. Böyle yapılmış evlerin 
tavanları gibi taban kısımları da samanla karıştırılmış çamurla örtülüdür. Katırcıoğlu’da ‘lesbi’ adı 
verilen yapışkan ve özlü çamurun düz toprak damların yaklaşık yüzde yetmiş beşinde kullanıldığı-
nı belirtmektedir. Ancak, Böcüzade’den farklı olarak Katırcıoğlu, 1914’deki yer sarsıntısında lesbi 
çamuru ile yapılan bu damların sarsıntının şiddetine dayanamayarak çöktüğü, yüzlerce insanın bu 
çöküntü altında ezilip ölmesi nedeniyle deprem felâketinden sonra yapılan evlerin hepsinin kire-
mitli olarak inşa edildiğini söylemektedir183. Isparta’da tuğla ve kiremitli evler Hicri 1110/M. 1690 
yılından sonra yapılmaya başlamıştır184. Günümüzde Isparta il merkezinde toprak damlı olan ve 
damı lespi ya da ilepsi çamuruyla karıştırılmış bir eve rastlamak mümkün değildir. Ama bu bilgiler 
günümüzden yaklaşık yüz yıl kadar önce evlerin damlarının yapılışı konusunda bizi aydınlatmak-
tadır. Çalışmamızda, 1914 tarihinden daha eski evler bulunmaktadır. Ancak bu evlerin damları 
toprak değil kiremitle örtülüdür. Muhtemelen kırma çatı tipi ve kiremit örtü Isparta’da oldukça 
rağbet görmüş olmalıdır.

Böcüzade’ye göre Isparta evi; temelden tavana kadar taşlarla yapılır, toprak harç kullanıldığı 
takdirde depremlerde kolayca yıkılırdı. Evlerin yönü kıbleye -güneye- bakar, kıble yönü oldukça 
açık olur, sokak gürültüsünün duyulmaması, dışarıdan içerisinin başkaları tarafından görülmemesi 
için sokağa bakan yöne pek pencere konulmazdı. Cepheleri doğu, batı veya kuzeye bakan evler 
pek azdır. Evler doğudan batıya doğru dikdörtgen planlı olarak sıralanırdı. Böcüzade’nin belirttiği 
bu ev tipi, araştırmalarımızın sonuçlarına uymamaktadır. Isparta’da tamamıyla taş malzeme ile ya-
pılan –düzgün kesme taşla yapılan birkaç Rum Evi hariç- eve rastlanılmamıştır. Geleneksel mima-
riye uygun olarak yapılmış bazı evlerin kuzey yönleri tamamıyla taş olabilmektedir. Ama üst katlar 
bağdadi olarak yapılmışlardır. Sokağa bakan pencerenin pek konulmadığı konusunda ise Böcüza-
de hanaylı evleri işaret etmiş olmalıdır. Çünkü hanaylı evlerde yaşam bahçede geçmekte ve hanay 

(177) Doğan Kınık, a.g.m., s. 820.
(178) Isparta’nın Folklorik Yapısı, Altıntuğ Matbaası, Isparta, 1998, s. 39.
(179) Celal Esad Arseven, a.g.e., s. 573.
(180) Zahide Yurt, a.g.m., s. 62.
(181) Ali Türk, “Isparta Kent Merkezinde Bulunan Tescilli Konutların Özellikleri, Koruma Sorunları ve Değerlendirme Önerileri”, SDÜ Fen  

  Bilim leri Enstitüsü Dergisi, S. 10-2, Isparta, 2006, s. 281.
(182) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 32-33.
(183) Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s. 99.
(184) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 32-33.
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yönü bahçeye bakmaktadır. Diğer iç sofalı evlerde ise durum tam tersidir. Yol cephesine oldukça 
fazla pencere açılmaktadır. İç sofalı evlerde cephe ve süsleme yola bakan cephededir. Böcüzade 
19. ve 20. yüzyılları birlikte yaşamıştır. Eserinde belirtilen evler, görüşlerimiz doğrultusundaki dış 
sofalı ve yönü güneye bakan avlulu yani Isparta’nın en eski geleneksel tipteki evlerdir.

Sokağa bakan cephelerde odalar veya sofalar çıkma yapmaktadır. Evlerin sokakla ilişkisi; taş 
döşeli avluya açılan kapıyla sağlanmakta, yani sokak kapısından girilirken genellikle önce avluya 
geçilmektedir. Evlerde avlunun bulunduğu bu zemin katına “taşlık” adı verilmektedir. Avluların 
zemin katı yassı formlu sert bir taş olan yerel olarak “kayrak” adı verilen taşlarla döşeli olduğun-
dan buraya “taşlık” adının verildiği tahmin edilmektedir. Bu kat halı atölyesi, kiler, ahır ambar, 
mutfak ve samanlık olarak kullanılmaktadır. Bunun etrafında servis hacimleri ve kışlık odaları 
vardır. Bazı kaynaklarda zemin kat, tarım aletlerinin konduğu bir depo olarak ta kullanılmakta-
dır185. Isparta’da geleneksel olarak yapılan evlerin geçim şartlarına ve kaynaklarına göre şekillen-
diği görülmektedir. Evlerin altlarında yapılan samanlık, ahır ve ambar gibi odaların olması, şehirde 
yaşayan bazı ailelerin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu göstermektedir.

Evlerde birinci yani üst katlar ise yazın aile fertlerinin gün boyu oturdukları günlük yaşantının 
geçtiği bir mahal olmaktadır186. Üst katlar odalar ile onların açıldığı sofalardan oluşmaktadır. Üst 
katlarda oturma ve yatak odaları, salon ve hanay bulunmaktadır. Evlerde üst katlarda oda sayısı 
iki veya üç olup, dış sofalı evlerde bu odalar yan yana dizilmektedir. Bu evlerin evin ön tarafında 
“hayat” adı verilen uzun ve geniş bir salon bulunmakta187, avludan ahşap bir merdivenle “hanay” 
adı verilen üst kata çıkılmaktadır. Hayatlar hanayların altında yer almaktadır188. Yaptığımız ince-
lemelerde Isparta’daki geleneksel evlerde üst katların yaşama mekanları olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Genellikle bu katta oturulmakta ve yatılmaktadır. Bey odası olabilecek biraz daha geniş 
ve süslü odalar ile hanay da bu katta yer almaktadır. 

Bazı örneklerde sokaktaki ikinci kapıdan döner bir merdivenle üst kata ulaşılmaktadır189. Ev-
lerde bulunan hanaylar ahşap malzemeden inşa edilmektedir. Hanayların genellikle güneye bakan 
bir yönü açıktır ve bir köşesinde tahtadan yapılmış ve kuyu şeklinde aşağıya sarkan, buğday konul-
mak için yapılmış “serpin”ler mevcuttur190. Hanayın altında tahıl depolama için yapılmış olan tahıl 
ambarları hanayın tabanı ile uyumludur. Bir kapağın açılmasıyla tahıl ambarına inilmektedir191.

Yaşamın geçtiği odaların büyüklüğü 4 m. ve tavan yüksekliği 3-3,5 m. kadardır. Yaz ve kış 
odaları başkadır. Odaların kışın güneş görmesi, yazın serin olması yerel iklim özellikleri açısından 
önemlidir. Her odada kapının karşısına gelecek şekilde yapılmış ocak vardır. Odaların tavanları, 
dam direklerinin üst yüzlerine çakılmakta, direkler açıkta kalarak görülmekte, bu suretle çürüme 
ve yıpranma sonrası direklerin değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır192. Tavanların odaya bakan 
kısımları ise ahşap süslemeler ile kaplıdır193.

Eski evlerde olan tuvalet kimi evlerde ikinci katta, evin dış yan kısmına yapılmış, kimi evlerde 
ise evin zemin katında, dış bir yerde, avlu içindedir. Tuvalet zemini tahtadandır. Tahta kesilerek 
dikdörtgen bir oyuk oluşturulmakta ve zemin toprakla örtülerek baskılanmaktadır. Dışkı alt kata 
birikmekte, zaman zaman üzerinden alınarak bostanlara vb. yerlere dökülmektedir. Eski tuvalet-

(185) Isparta 2003, a.g.m., s. 206.
(186) Isparta 2003, a.g.m., s. 206.
(187) Isparta’nın Folklorik Yapısı, s. 39.
(188) www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi- 22.03.2008.
(189) Doğan Kınık, “Isparta’da Sivil Mimarlık”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, Yapı-Endüsri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1997, s. 821.
(190) www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi, 22.03.2008.
(191) Isparta’nın Folklorik Yapısı, s. 39.
(192) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 33.
(193) www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi- 22.03.2008.
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lerde taşıma su kullanıldığı, su bulunmayan evlerde avludaki çeşmeden su temin edildiği bildiril-
mektedir194. Kaynaklarda belirtilen tuvaletin yine en eski ev örneklerine ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Çünkü sonradan mimarimize girdiği düşünülen iç sofalı evlerde tuvaletin değişik malzemelerden 
yapıldıkları, daha farklı konumda oldukları ve bazen de evin içerisine alındığı görülmektedir.

Sobanın Isparta’daki evlere çok geç tarihlerde girdiği, hatta 1950’li yıllarda Isparta’ya 
Bulgaristan’dan gelen muhacir vatandaşlarımızın tanıttığı iddiası vardır. Bu iddiaya göre, 1950’li 
yıllara kadar kış mevsimi boyunca aileler kış odalarında oturuyor ve evler odalardaki ocaklarda 
yanan ateşle ısınılıyordu. Buna karşılık evlerde ısınmanın kuzine veya diğer sobalarla sağlandı-
ğı, yakacak olarak tezek, kömür ve odun kullanıldığı söylenmektedir195. Milli Mücadele yıllarında 
gerçek olayları anlatan bir romanda 1919 yılında Emre Mahallesi’ndeki bir ev anlatılırken; Emre 
Mahallesi’ndeki evin önünün çiçek bahçeli, diğer tüm evlerin bodrum üzerine ikişer kat yapıldık-
ları, arka avlularının çaya dayandığı belirtilmekte, devamında evlerin içinin şömine ya da fayans 
sobayla ısındığı, abajurla aydınlatıldığı, banyosunda küveti, salonunda koltuğu, sehpası, yemek 
masası, büyük aynası, piyanosu ve duvar saati bulunduğu belirtilmektedir196 Eserde anlatılan evin 
muhtemelen Rumlara ait olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü Emre Mahallesi’nde o tarihlerde 
Rumlar oturmaktadırlar.

Osmanlı sisteminden kopuş kıdemine bağlı olarak konut çevresini değiştirmeye kalkışan ilk 
etnik grubun Rumlar olduğu, Rumların bu yapıları ne iç mekan ne de dış mekan düzenleriyle ola-
ğan Osmanlı taşoda çizgisinin dışında kalmadıkları belirtilmektedir. Ama 19.yy’da Batı mobilya-
larını evlerine ilk kabul eden Rumlar olmaktadır197.

1908’den sonra Isparta’daki mimaride büyük bir değişiklik olmuş, bu değişikliğin sebebi de 
şehrin büyük bir deprem geçirmesi ve sonucunda yukarıda bahsettiğimiz kapalı mimariden etki-
lenerek sakız tipi ev dediğimiz kapalı balkonlu yapıların ortaya çıkması olduğu söylenmektedir. 
Değişiklik sonucunda ortaya çıkan evlere tam ortadan taş basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Bu 
tip evler genellikle tek katlı olup sağında ve solunda ikişer oda yer almaktadır198. Ancak kaynakta 
belirtilen sakız tipi balkonlu ev sayısı Isparta’da çok azdır. Büyük depremin tarihinin ise 1914 
yılında olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu nedenle 1908 yılının önemi burada 
anlaşılamamaktadır. Yaptığımız inceleme 1908 yılında Isparta’da bir deprem veya göç olayının 
olmadığı tespit edilmiştir. 

Isparta’da kış mevsimi uzun sürdüğünden, diğer illerimizde olduğu gibi kışlık erzak genel-
likle yaz aylarında hazırlanmaktadır. Ayrıca kışlık odun, kömür, çalı çırpı gibi yakacaklar da yaz 
aylarında hazırlanıp depo edilmekte, Eylül sonundaki bağ bozumlarında üzümler hevenklik (kışın 
taze yemek için), kurutmalık ve pekmezlik için üçe ayrılmaktadır. Pekmezlik üzümler “suluk” 
adı verilen büyük sandıklara konulup, ayakla çiğnenerek suyu alınmaktadır. Bu suya ham şıra adı 
verilmektedir199.

Kışa doğru yapılan hazırlıkların benzerlerine genellikle her ilimizde rastlanılmaktadır. 
Isparta’da yapılmakta olan bu hazırlıklar Böcüzade’ye göre şöyle devam etmektedir; üzüm ve yaş 
meyve saklanan kilerlere “üzüm veya elma damı” denmekte, kışın soğuklarda buralara mangalla 
ateş konulmaktadır. Turp, şalgam, havuç, lahana pırasa gibi sebzeler hasırlara sarılarak yerdeki 
çukurlara gömülmektedir. Evdeki yemek takımlarının hemen hepsi bakır olduğundan, yılda bir kez 

(194) Isparta Kültür Envanteri-I, a.g.e., s. 24.
(195) www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi- 22.03.2008.
(196) Hasan Basri Bilgin, Bu Topraklarda Güller Kırmızı Açar Paşam, Popüler Kitaplar No. 17, İstanbul, 2007, s. 91.
(197) Uğur Tanyeli, “Anadolu’da Bizans, Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Dönemlerinde Yerleşme ve Barınma Düzeni” Habitat-II, Tarih Vakfı Yay., 

İstanbul, 1996, s. 467.
(198) Isparta 2003, a.g.m., s. 213.
(199) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 175.
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kalaycıya gidilerek bu kaplar kalaylatılmaktadır. Her ailenin bakır takımlarında kendi işaretleri 
vardır. İşaretli olan bu kaplar, düğünlerde birbirlerine kolayca alıp verebilirdi. Bulgur kazanı, kuzu 
tenceresi, meydan sinisi gibi kaplar herkeste bulunmadığından, lüzumu halinde komşudan alınır 
daha sonra iade edilirdi200.

Evin iç düzeni ve döşemesi tarif edilirken Anadolu’nun pek çok yöresinde bulunan eski evlerle 
pek bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Türk evlerinde sabit bir yatağın bulunmaması, minder-
lerin taşınabilir olmasının Türklerdeki eski göçebe yaşantısı ile ilgili olduğu iddiası vardır201. Ge-
leneksel Isparta evlerinde odaların döşemeleri; çul, kilim, keçe, yün minder, pamuk şilte gibi yerli 
malzemeden oluşmaktadır. Yemek malzemeleri; yerli bakır, toprak testi, Kütahya ve Çanakkale 
çinilerinden yapılmış kaplardır. Yemeklerde yerli tahta kaşıklar kullanılmakta olup düz, boyalı ve 
süslü olanları bulunmaktadır. Bunlara halk arasında “yazılı kaşık” adı verilmektedir202. Halkın pek 
çoğu yer yatağında yatmakta, yatakları akşam yapıp, sabah kaldırmaktadır. Bunları kaldırıp koy-
dukları yere “yüklük” denmektedir. Bu yüklükler yatak odasının münasip bir yerinde duvar içine 
yapılmış, gardırop şeklinde bir dolap olup203 yüklüğün bir bölümü banyo olarak kullanılmıştır. O 
bölüme ‘gusülhane’ veya ‘hamamlık’ denmektedir204. Yüklüklerin ahşap kapak aynaları ve per-
vazları çeşitli motifl erle süslüdür. Dolap ve yüklüklerin boşluğunu değerlendirmek üzere ön yüzü 
kemerli oymalarla süslenmiştir205. Yüklük ve gusülhane kullanımı yine geleneksel mimarimizde 
var olan bir uygulamadır. Burada belirtilen süslü dolap kapaklarına ise pek rastlanılmamıştır. Yani 
Isparta evlerinde dolap kapaklarının sade bir biçimde yapılmış oldukları söylenebilir.

Mutfak olarak kullanılan bölümde ocaklık ile ocaklığın iki tarafında küllükler bulunmaktadır. 
Ocağın üstünde yine ahşap süslemeli “baca başı” vardır. Davlumbaz ve dolap çerçevelerindeki 
kemerli oymalar en çok dikkati çeken yönleri olduğu belirtilmektedir. Tavanın hemen altında iki 
ve üç duvarı çevreleyen rafl ar vardır ve buraya bakır kaplar konulmaktadır. Bir insanın uzanabi-
leceği bir yükseklikte bulunan bu rafl ara halk arasında “ıraf” denilmektedir206. Rafl arın kenarları 
ise genellikle testere dişi biçiminde süslüdür. Kaynaklarda belirtilen eski evlerdeki alçı veya ah-
şap davlumbaz ile külahlarının süslemelerinin dikkat çektiği hususu oldukça doğru bir anlatım-
dır. Isparta’daki evlerde bulunan davlumbaz ve külahlarının genellikle ajur tekniğinde süslemeli 
oldukları görülmektedir. Rafl arın kenarları ise bazılarında sade olup, bazılarında monotonluğu 
gidermek amacıyla testere ağzı biçiminde süslemeli olarak yapılmışlardır.

Rafl arın eşyasının tabak çeşitleri olduğu, bugünün büfeleri gibi teşhir ve süsleme amacıyla 
da konulabildikleri söylenmektedir. Rafl arın altında duvarlara gömülü dolaplar vardır. Hanaylı 
evlerde ortak özellik olarak odalarda bu gibi gömme dolaplar, tuzun ve şekerin konduğu tuzluk ve 
kahve, çay, şeker nişleri bulunmaktadır. Bu tip evlerde alt hanayın açıldığı geniş avluda aş ocağı 
mutlaka bulunmaktadır. Aş ocağının yanında bir ocak vardır. Dolayısıyla bu tip evlerde ev sahibi 
tabiatla daha fazla iç içedir207. Ağa Evi ve hanaylı evlerde, hanaya açılan odalarda atlanmaması 
gereken bir özellik de musandıra -yani bir nevi meyve kurutma dolabı- bulunmasıdır208. Yapmış 
olduğumuz inceleme sonuçları bu bilgileri doğrulamaktadır. Gerçekten de eski Isparta evlerinde 
odaların duvarları gömme dolaplarla kaplı olup dolapların üzerini rafl ar çevrelemektedir. Rafl ar 

(200) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 176-177.
(201) Doğan Kuban, a.g.e., s. 238.
(202) Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 33. Ayrıca; bkz. www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi- 22.03.2008. Bu kaynak-

ta evlerin örtü malzemesi olarak diğer malzemeler sayıldıktan sonra; altta hasır, bunun üstünde de haba veya halı fazladan zikredilmektedir.
(203) Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s. 97.
(204) Isparta’nın Folklorik Yapısı, s. 39. Gusülhanelere yerel olarak “döner” adı verildiği bildirilmektedir. Bkz; Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü  

Değerleri-Halk Mimarisi- 22.03.2008
(205) www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi, 22.03.2008.
(206) Isparta 2003, a.g.m., s. 209.
(207) Isparta 2003, a.g.m., s. 209.
(208) Isparta 2003, a.g.m., s. 209.
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kapının olduğu duvar hariç diğer üç duvarı dolanmaktadır. Gömme dolaplar adeta odanın ilk göze 
çarpan süslemeleri olmaktadır. 

Bazı eski evlerin; kapı aynalarında, pervazlarında, panjur ve tırabzanlarda, ağaç oyma işi kulla-
nıldığı ve bu işleri de bugün hayatta olmayan ustaların yaptığı söylenmektedir. Tırabzan ve korku-
luk uçlarında bazen kübik şeklin ucuna oyulmuş bir küre başlık, bazen de tırabzanın uzanan ucuna 
sıkılmış yumruk biçiminde kabartmalarla süslenmektedir209. Tırabzanların altlarında dikey olarak 
uzanan merdiven parmaklıkları da değişik şekillere oyulup, şekillendirilmiştir. Yapmış olduğumuz 
incelemelerde ahşap merdivenlerin hemen hemen bir birine çok yakın biçimde yapıldığı ve şekil-
lendirildikleri görülmektedir. Merdiven korkuluklarının torna işi oldukları tahmin edilmektedir.

Günümüzde hemen hemen yok denecek kadar az olan eski evlerde çatı yerine çam, ardıç ve 
ceviz ağaç cinslerinden yapılmış dam örtü tercih edilmiştir. Ustalar kullandıkları motifl eri kendi 
yeteneklerine göre üretmekte ya da kendi ustalarından daha önce aldıkları motifl eri kullanmaktay-
dılar. Evlerde sofaların ve odaların döşemeleri ve tabanları gibi tavanları da ahşap kaplamadır. Ta-
vanlar tekne tavan tipindedir210. Evlerin tavan süslemelerinde genellikle çıtakari işçilikle yapılmış, 
saç örmesi burmalar, yıldızlar, pergelle çizilmiş yıldızlar ve köşe göbek denilen motifl er kullanıl-
mıştır211. Isparta’da tavanlarda boya ile süsleme bulunmamaktadır. 

F. Sarre’nin 1896 senesinde Anadolu Seyahati isimli kitabında, Eğirdir ilçesindeki Hacı Mu-
radoğullarına ait olduğunu söylediği bir Türk evini ‘Eğirdir’e Ait Bir Hatıra’ başlığı altında anlat-
ması bizim için Isparta evleri ile ilgili bazı ipuçları vermektedir212.

“…Burada zengin ve halis Türk evinin iç yaşayışı hakkında fi kir edinmeye fırsat çıkmıştı. 
Oturduğumuz evin zemini kargir idi. Burada ahırla evin kileri ve sairesi bulunmaktadır. Birinci kat 
ahşaptı. Geniş, uzun ve evin cephesince uzayan bir galeri (sofa) bulunuyor. Odalara bu sofadan 
geçiliyor. Burada bize iki oda tahsis edilmişti. Mobilyası minderlerle yastıklardan ve yaygılardan 
ibaretti. Eşyanın hepsi fevkalade temiz ve süslü idi. Büyük sofa asıl ikamet yerini teşkil etmekte 
idi. Burada bulunan yüksekçe bir sedirde yemek yeniliyordu. Biri öğleyin diğeri akşamleyin olmak 
üzere iki defa yemek yeniliyordu. …Harem dairesi bizim için bilhassa merakı calipti. Dostlarımız 
bize burasını da göstermek lütfunda bulundular. Önce kadınlara bizim geleceğimiz söylendi. Ken-
dileri aynı zamanda kiler ve mutfak vazifesi gören zemin katına çekildiler. Harem dairesinin de 
birinci katında başlıca kısmını avlu tarafı camlarla kapalı bulunan sofa teşkil etmektedir. Sokak 
tarafında iki büyük oda, her ikisinin de geniş birer cumbası var. Pencerelerde ahşap kafesler var-
dı. Bu suretle sokaktan geçenlerin içeriye bakmalarına mani olunuyordu. Buranın eşyasını alçak 
sedirler teşkil ediyor, dolaplar (yüklükler) çok sanatlı yapılmış olan rafl ar ve çiçeklikler duvarları 
süslüyordu. Kapılarla pencerelerin pervazları ve tavanın yapılış tarzı pürüzsüz ve muayyen bir sa-
nat zevkini temsil ediyordu. Bu doğru ama işlerde Şarka has bir üslup olan mesela Arap tarzındaki 
sivri kemerler yanında Rokoko üslubuna da dayanan profi l ile nakışlar bulunmaktadır. …Harem 
dairesi gibi büyük bir holün (sofa) duvarlarının çiçeklik ve okşarı ile süslenmeyen cepheleri kireç-
le sıvanmış olduğundan, bu parlak beyaz renk tavandaki ve diğer ahşap kısımların koyu rengi ile 
güzel bir tezat teşkil etmektedir. Sofanın dar bir cephesini halı ile süslenmiş bir sedir kaplamakta, 
duvarlarda renkli yün yumakları bulunmaktadır. Halı ve umumi heyatiyle her nevi dokumacılık 
Türk kadınlarının ev işini teşkil etmektedir. Eğirdir ve civarında Anadolu’nun diğer yerlerinde 
olduğu gibi halı fabrikaları yoktur ve aldanmıyorsam buradan halı ihraç edilmemektedir. Buna 
rağmen her büyücek evde, evin kendi ihtiyacını telafi  için bir halı tezgahı bulunmaktadır….”

(209) Isparta Kültür Envanteri-I, a.g.e.,  s. 24.
(210) Zahide Yurt, a.g.m., s. 62.
(211) Bazı kaynaklarda tavanlarda “yıldız göbekli”, “yuvarlak göbekli” veya “baklavalı” olarak adlandırılan motifl erin kullanıldığı yazılıdır. Bkz.  

   www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi, 22.03.2008.
(212) Şükrü Akkaya, “Anadolu Seyahati”, Ün Dergisi, C. 7, Isparta, 1940, s. 1050. Makalenin Bursa Müzesi’nde bulunan kitabın içerisinden, dönemin 

Bursa Müze Müdürü Naci Kum’un ricası üzerine Dr. Şükrü Akkaya tarafından tercüme edildiği bildirilmektedir.
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F. Sarre, Eğirdir ilçesindeki bu anısında zemin katı taştan, üst katı bağdadi olarak yapılan iki 
katlı ve dış sofalı bir evi bize tarif etmektedir. Odalar sofaya açılmaktadır. Odalarda minderler ve 
yastıklar serilidir. Ancak yaşantı dış sofada geçmektedir. Zemin katta kiler ve mutfak gibi ser-
vis hacimleri bulunmakta, çift cumbalı evin sokak yönünde ahşap pencere kafesleri bulunmak-
tadır. Duvarlarda muhtemelen ahşap oyma tekniğinde yapılmış rafl ar, yüklükler ve alçı çiçeklik-
ler bulunmaktadır. Süslemeler Barok tarzındadır. Bu tip evlere Isparta’da sıkça rastlanılmaktadır. 
Merkez ilçedeki Alaybey ve Abdullah Paşa Evleri mimari ve bezemeleriyle yörenin günümüze 
ulaşabilmiş özgün örnekleri olduğu belirtilmektedir213. Abdullah Paşa Evi muhtemelen Tahir Paşa 
Konağı olarak bilinen yapı214, Alaybey Evi ise Katalog bölümünde Alaybeyoğlu Evi olarak bilinen 
evler olmalıdır. 

İlçelerde ise ev mimarisinde doğal olarak daha farklı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. İlçe-
lerde bulunan eski evlerle ilgili biraz bilgi vermek gerekirse şunlar söylenebilir; ilçelerdeki iki kat-
lı, köy tipi evlerde, evin arka cephesi daima kuzeye gelecek şekilde inşa edilmektedir. Kerpiçten 
yapılma binalarda yapıştırma malzemesi çamurdur. Ancak tahta çıtalardan bölünmüş kısımlarda 
“kıtık” denilen bir tür çamur kullanılır. Kıtık çamuru hazırlanırken içine saman, alçı, kireç kulla-
nılmaktadır. Kıtık ile yapılan sıvaların çok uzun yıllar dayandığı tespit edilmiştir215.

Evlerin birinci katında genellikle halı atölyesi, kiler, ahır ve samanlık yer alırken ikinci katta 
oturma, yatak ve misafi r odaları ile mutfak ve banyo bulunmaktadır. Odaların önünde büyükçe 
iri teras teşekkül etmektedir. Her evin taş duvarla veya ahşap malzemelerle çevrilmiş bir avlusu 
mevcuttur. Bu avluda hayvan gübrelerinin atıldığı, ‘terslik’ denilen bir yer vardır. Evlerin oturma 
odaları hizasından avluya uzanan toprak damların altları ahır veya odadır. Avlu içersinde hayvan-
ların kışlık yiyeceklerinin muhafaza edildiği samanlıklar mevcuttur216. Köylerde eskiden yapılmış 
evlerin temelleri taştan, çatıya kadarki kısım ise kerpiçten, dikmeler ve hatıllar ile çatı ahşaptan 
yapılmıştır. En eski ev tiplerinin çatıları toprak damlıdır. Çatısı kiremitli evlere geçildikten sonra 
da toprak damlar devam etmiştir. Damlar özellikle yıkanan buğdayların kurutulmalarında, bulgur-
ların serilmesinde, kışlık sebzelerin kurutulmasında, salça yapımında bugünkü balkonların işini 
görmektedir. “Ayak damı” diye adlandırılan bu yerlerde ve tersliklerin üzerinde evin tuvaleti de 
bulunmaktadır217. Tuvaletler daha eski evlerde genellikle evin dışındadır. Ancak betonarme, tuğla, 
briket, taş ve köfke denilen yumuşak taşlardan yapılan yeni evlerde tuvalet evin içine alınmıştır.

Köy evlerinin içinde döşemeler genelde her duvarı kaplayan tahta sedirlerden yapılır, sedirin 
üzeri sünger yataklar veya yün minderlerle kaplanır ve üzerleri battaniye ya da kalın kumaştan bir 
örtü ile kapatılırdı. Sırtın duvara yaslanmaması için yastıklar bulunur, sedir bulunmayan evlerde 
yün minderler yere döşenirdi218. 

İlçelerde dış ve iç sofalı tipte evlere rastlanılmaktadır. Tabiatla daha fazla iç içe olan veya daha 
küçük yerleşim yerlerinde genellikle dış sofalı tipteki evlerin tercih edildiği görülmektedir. Konak 
denilebilecek tipte büyük ölçülerde evler bulunabildiği gibi dış cephesi ve iç dekorasyonu açısın-
dan oldukça süslü evlerin olduğu da görülmektedir.

2. Evlerde Yapılan Onarımlar:

Isparta’da geleneksel özellik gösteren evlerden bazıları sahipleri tarafından onarılmış ya da 
Belediye Başkanlığı, Özel İdaresi tarafından çeşitli restorasyonlar yapılmıştır. Bu restorasyonlar-

(213) Doğan Kınık, a.g.m., s. 821.
(214) Abdullah Paşa, Tahir Paşa’nın kardeşidir. Konak ortadan ikiye bölünmüş olup tek çatı altında iki ayrı ailenin kullanımındadır.
(215) www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi, 22.03.2008.
(216) Isparta’nın Folklorik Yapısı, s. 39.
(217) www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi, 22.03.2008.
(218) www.Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi, 22.03.2008.
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dan bazıları aslına uygun olarak yapılmış bazılarında ise evin cephesi veya planı değiştirilmiştir. 
Cephe değişiklikleri genellikle dış duvarların boyanması biçiminde gerçekleştirilmiştir. Bazı ev-
lerde dış cephe önceki boyasına uygun renkler seçilmiş, bazılarında ise daha farklı renklere bo-
yanmıştır. Durumunda değişiklik olan bazı evler ile Özel İdaresi tarafından kısmen aslına uygun 
olarak yapılan ev restorasyonları incelenmiştir. Belediye Başkanlığı İmam Hasan Sokak’ta bulu-
nan eski evlerin restorasyonunu yapmıştır. Özel İdaresi ise Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokakta 
ve Turan Mahallesi Çayboyu’nda bazı evleri restore etmiştir. Evlerin dış cephelerinde yapılan 
değişikler sonucunda, başka renklerde boyanarak asıl –gerçek- renklerini kaybettikleri izlenmek-
tedir. Söz konusu evlerin daha önceki renklerinin genellikle pişkin sarı, kiremit kırmızı ve mavi 
oldukları görülmektedir.

2003 yılı içerisinde Isparta Belediyesi tarafından Gazikemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak’ta 
bulunan bazı evlerin dış cepheleri restore edilmiştir. Evlerin içerisine dokunulmamıştır. Bu sokak-
ta toplam dört evin restore edildiği tespit edilmiştir. 

Gazikemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No: 6’da bulunan Mustafa Şükrü Dulupçu Evi’nin 
(Katalog 63) restorasyonu sonucunda ev pembe renkte boyanmış olup, cumbaları üzerine kırmızı 
gül ve yaprakları gerçekçi üslupta yapılmıştır (Levha 8 ve 9). Sokaktaki üçüncü ev Vesile Aker’e 
aittir (Katalog 62). Evin zemin katı sarı üst katı ise beyaz renkte boyanmıştır (Levha 10 ve 11).

Levha-8: Mustafa Şükrü Dulupçu’ya ait evin (Katalog 
63) restorasyon  öncesi   görünümü

Levha-9: Restorasyon sonrası Mustafa Şükrü 
Dulupçu’ya ait evin dış cephe   görünümü

Levha-10: Vesile Aker’e ait evin (Katalog 62) 
restorasyon öncesi görünümü.

Levha-11: Vesile Aker’e ait evin 
restorasyon sonrası görünümü.
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Vesile Aker Evi’nde (Katalog 62) daha önce gönyeli çıkmalar üzerinde bulunan kalemişi Rumi 
motifl er, maşallah yazısı ve köşelerdeki boya ile yapılmış olan Korint sütunları silinmiştir. Bunun 
yerine çıkmalar üzerine kırmızı gül ve yaprakları gerçekçi üslupta yapılmıştır.

Melihat Zeynelgil Evi’nin (Katalog 46) restorasyonu sonucunda daha önce dış cephe duvarları 
mavi renkte boyalı olan ev tamamen beyaz renkte boyanmıştır. Dış cephesinde saçakları yakın 
kısımda bulunan kalemişi süsleme bordürü silinmiştir. Üçgen alınlıktaki alçı kabartma madalyon 
ile madalyonun iki yanındaki beş köşeli yıldızlar silinmiş bunun yerine madalyon yerine kırmızı 
gül ve yaprakları gerçekçi üslupta yapılmıştır (Levha 12 ve 13).

Levha-12: Melihat Zeynelgil’e ait evin (Katalog 46) 
önceki durumu.

Levha-13: Evin restorasyon sonrasındaki durumu.                  

Buna benzer şekilde, Ahmet Hilmi Şani Evi’nin (Katalog 45) restorasyonu sonucunda evin 
zemin katı koyu yeşil, üst katı açık yeşil iken, zemin katı camgöbeği, üst katı ise beyaz renkte 
boyanmıştır. Dış cephesinde saçakları yakın kısımda bulunan kalemişi süsleme bordürü ve kırmızı 
sarı renkte boya ile yapılmış dişli taş köşebentler silinmiştir. Bunun yerine çıkma üzerine kırmızı 
gül ve yaprakları gerçekçi üslupta yapılmıştır. 

Pek çok ev sahipleri tarafından boyanmakta, bazen evin dış cephesinde değişiklikler yapıla-
bilmektedir. Yapılan bu değişiklikler sonucunda ev orijinalliğini kaybetmektedir. Bunlardan Zehra 
Gümüş ve Zehra Ülker Evi’nin (Katalog 44) dış cephesinde bazı değişiklikler olduğu ancak en 
önemlisinin başka bir renkte boyandığı görülmektedir. 

Sahibi tarafından yapıldığı anlaşılan dış cephe boyamasında; evin bodrum katı önceden kırmızı, 
üst katı sarı renkte iken tamamen beyaz renkte boyandığı görülmüştür. Bunun sonucunda daha önce 
dış cephesinde saçakları yakın kısımda boya ile baskı tarzında yapılan süsleme bordürü ile köşeler-
deki boya ile yapılan Korint sütunları silinmiştir. Muhtemelen evin üçgen alınlığında bir tarih ya da 
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bezeme yer almaktaydı. Maalesef bu sonradan yapılan bu boyama sonucunda evde daha önce yer 
alan tüm süsleme ögeleri silinmiştir (Levha 14 ve 15).

Levha-14: Zehra Gümüş ve Zehra Ülker’e ait evin 
(Katalog 44) önceki durumu.

Levha-15: Evin onarımdan sonraki görünümü

İsmail ve Emine Kılcı Evi’nde (Katalog 105), ev sahibi tarafından yapıldığı anlaşılan dış cep-
he boyamasında; evin dış cephesi tamamen sarı renkte boyalı iken zemin katı mermerle kaplana-
rak, üst katının beyaz renkte boyandığı görülmektedir. Ayrıca pencere ve kapıları değiştirilmiştir. 
Boyanın rengi eski Isparta evlerinde sıklıkla kullanılan renkte değildir (Levha 16 ve 17).

Levha-16: İsmail ve Emine Kılcı’ya ait evin 
(Katalog 105) önceki durumu.

Levha-17: İsmail ve Emine Kılcı’ya ait evin sonraki 
durumu.

Fatma Süheyla Açıkalın ve Mücella Salalı Evi’nde (Katalog 43) ev sahibi tarafından yapıldığı 
anlaşılan dış cephe boyamasında; evin bodrum katı ve üst katı sarı renkte boyalı iken bodrum katı 
camgöbeği, üst katı beyaz renkte boyandığı görülmektedir. Madalyonda bulunan yazı veya raka-
mın ise silindiği anlaşılmaktadır.

Nuri Karataş Evi’nde (Katalog 79), dış cephede farklı olarak daha önceleri doğu yönde bir 
merdiven yer almaktadır ve eve buradan farklı bir girişin olduğu, ancak sonraları bu giriş ve mer-
divenin kaldırıldığı görülmektedir. Evin doğu yönünde bir bahçe ya da bir ev bulunduğu moloz taş 
örgü duvar kalıntısından anlaşılmaktadır. Zamanla eskiyen evler ortadan kalkmakta, bahçeler ise 
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yerlerini fotoğrafl arda görüldüğü gibi otoparklara veya başka yapılara bırakmaktadır. Doğu cephe-
sinde cephe aksına göre soldaki küçük bir pencerenin ise sonraki onarım sonucunda büyütüldüğü 
ortadaki büyük pencerenin de tersine küçüldüğü görülmektedir. Bütün bunlar onarım ne kadar kü-
çük ölçülerde yapılırsa yapılsın yapının başka kısımlarında da yer yer değişiklikler yapılabildiğine 
işaret etmektedir (Levha 18 ve 19).

Levha-18: Nuri Karataş’a ait evin (Katalog 79) onarım 
öncesi doğu cephesinin durumu

Levha-19: Nuri Karataş’a ait evin onarım sonrası 
görünümü.

Gökçan Aldoğan Evi ise (Katalog 67) beyaz renkte iken sonradan sarı renkte boyanmıştır. An-
cak evin asıl rengi burada anlaşılamamaktadır. Daha önce de küçük bir cephe değişikliğine uğradı-
ğı üst kattaki çimento katkılı sıvadan anlaşılmaktadır. Bunlarla birlikte zemin katının yine mermer 
parçalarıyla kaplanarak tabiatın olumsuz etkilerinden izole edilmeye çalışıldığı yine eski fotoğ-
rafl arda görülmektedir. Evin kaç defa onarım geçirdiği belli değildir. Pek çok evin aynı durumda 
olduğu düşünülürse eski Isparta evlerinin ne çabuk bir hızla değiştikleri daha iyi anlaşılmaktadır. 
Yaptığımız bu çalışmalar bundan elli yıl önce olsaydı muhakkak ki eski Isparta evleri ile ilgili daha 
fazla bilgiye ulaşılması mümkün olabilecekti. Evde bulunan pencere tipinin de bu tespitlerimizden 
çok önceleri değiştirildiği düşünülmektedir.

Fikret Göksel Evi’nde (Katalog 10) ev, mavi renkte boyalı iken sonradan sarı renkte boyan-
mıştır. Bu boyama sonucunda ev dış cephe özelliklerinden fazla bir şey kaybetmemiştir. Çünkü 
bu renkte Isparta’da pek çok eski ev bulunmaktadır. Bu tondaki sarı renk Isparta’daki eski evlerde 
kullanılmış yaklaşık üç renkten birisidir. Buradaki fark daha önce ahşap köşe pervazlarında, kapı 
ve pencere doğramalarında mavinin tonları kullanılarak evin rengine uydurulmuştur. Daha sonra 
sarı renkte boyanan evin ahşap aksamları koyu kahverenginde boyanarak belirginleştirilmiştir. 
Evin bu kısımları ilk bakışta daha çok dikkati çekmektedir. 

Mustafa Güllü Evi’nde (Katalog 27) zemin kat pencereleri küçük iken sonradan büyütülerek 
demir levha ile kaplanmış, evin dış cephesi mavi boyalı iken sonradan beyaz renkte boyanmıştır. Bu-
nun gibi Niyazi Anlı Haliloğlu (Katalog 101), Fadime Düzenli (Katalog 102) ve Haştemoğlu Evi’nde 
(Katalog 41) dış cephelerinde sonradan yapılan boyalarla evler orijinal görüntülerini yitirmişlerdir. 
Sonradan seçilen boyanın rengi geleneksel Isparta evlerinde pek rastlanılmayan renklerdir.

Nimet Yazgan Evi’nde (Katalog 9) ise evin bahçesi sonradan kaldırılmış ve cephesi pembe 
renkte boyanmıştır. Evin bahçesinin kaldırılarak yol yapılması; şehir içerisindeki parsellerin gün 
geçtikçe ne kadar daraldığını ve evlerin yollar arasına daha çok sıkıştıklarının da bir göstergesi ol-
maktadır. Buna göre eski olan fotoğrafın yaklaşık 50-60 yıl önce çekilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
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Bunlardan farklı olarak; Kepeci Mahallesi, 1215 Sokak, No: 8 adresinde bulunan evin (Kata-
log 117) önceki ve sonraki durumu incelendiğinde; kapısının daha sonra içeriye çekilerek girişin 
üst köşelerine volütler konulduğu, evin sonradan açık pembe renkte boyandığı görülmektedir. Bu 
aslına uygun değildir. Yaptığımız araştırma ve incelemelerde böyle bir rengin Isparta evlerinde 
daha önce kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte saçak altlarında bulunan ahşap kabart-
ma süslemeler gri renkte, saçak altındaki ahşabın diğer kısımları ise beyaz renkte boyanmıştır. 
Evin sahibinin isteği doğrultusunda restorasyon adı altında yapılan bu değişiklikler sonucunda 
yapının orijinalliği bozulmuştur.

Isparta’da bazı evler İl Özel İdaresi tarafından restore edilmişlerdir. Bu restorasyon çalışmaları 
Belediye veya şahısların yapmış oldukları restorasyonlardan biraz daha aslına uygun olarak yapıl-
mıştır. Bunlardan; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası olarak kullanılan yapıda (Katalog 1), Özel 
İdaresi tarafından 2004 yılında esaslı bir onarım yapılmıştır. Ev daha önce kırmızı renkte boyalı iken 
sonradan zemin katı beyaz, üst katı sarı renkte boyanmıştır (Levha 20 ve 21).

Levha-20: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının 
(Katalog 1) restorasyon öncesi  görünümü.

Levha-21: Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
binasının restorasyon sonrası görünümü. 

Ahşap aksamlar restorasyon sonrasında açık kahverengi ile belirginleştirilmiştir. Çatısı, tavan 
ve taban döşemesi, sıvası ve boyaları yenilenmiştir. Dış cephe boyası evinin önceki durumunda 
ve Isparta evlerinde olduğu gibi kiremit rengine boyanması halinde daha güzel olacağı tahmin 
edilmektedir.

Her ne kadar aslına tam uygun olmasa da günümüz şartlarında bulunabilen malzeme ile ya-
pılan restorasyonun diğerlerine göre daha iyi bir örnek olduğu söylenebilir. Evin restorasyonu 
esnasında ahşap aksamı, döşemeleri, çatısı tavanları ve tabanı değiştirilmiş, kısmen de olsa aslına 
uygun yenilenmeye çalışılmıştır (Levha 22 ve 23).
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 Levha-22: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bina-
sının (Katalog 1) iç kısmının restorasyon öncesi 
görünümü. 

Levha-23: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bina-
sının iç kısmının restorasyon sonrası görünümü.   

Demiralay Konağı (Katalog 2), Özel İdaresi tarafından 2004 yılında yapılan esaslı onarımda 
aynı renkte boyanmaya çalışılmış, ahşap aksamlar restorasyon sonrasında koyu kahverengi ile 
belirginleştirilmiştir. Demiralay Konağında restorasyon sonrasında yapının cephesindeki ve içe-
risindeki ahşap süslemelerin de yenilendiği görülmektedir. Giriş döşemeleri kaldırılarak yerine 
günümüz şartlarına uygun granit döşenmiştir. Giriş kapısına varaklama yöntemiyle süslemeler 
yapılmıştır. Çatısı, tavan ve taban döşemesi, sıvası ve boyaları yenilenmiştir (Levha 24 ve 25).

Levha-24: Demiralay Konağının (Katalog 2) 
restorasyon öncesi görünümü.

Levha-25: Demiralay Konağının restorasyon 
sonrası görünümü.
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Pencere çerçevelerinin değiştirilmesine rağmen aynı ölçü ve tipte pencere kullanılmıştır. Bu 
restorasyonun diğerlerine göre çok daha iyi olduğu söylenebilir. Demiralay Konağı güzel bir res-
torasyon örneğidir (Levha 26 ve 27).

Levha-26: Demiralay Konağının (Katalog 2) res-
torasyon öncesi detay görünümü.

Levha-27: Demiralay Konağının restorasyon 
sonrası detay görünümü.

Belediye Kültür Evi olarak kullanılmaya başlanan evde (Katalog 142), Özel İdaresi tarafından 
yapıldığı anlaşılan restorasyonda; üst kat gri renkte iken pembeye boyanmıştır. Zemin kat pencere-
lerinin demir kepenkleri kaldırılmış cumba demir parmaklık takılmıştır. Doğramaları değiştirilen 
evin içerisine kalorifer yapıldığı öğrenilmiştir. Evin küçük detayları hariç aslına uygun restore 
edildiği söylenebilir (Levha 28 ve 29).

Levha-28: Belediye Kültür Evi’nin (Katalog 142) 
restorasyon öncesi durumu.

Levha-29: Belediye Kültür Evi’nin restorasyon 
sonrası durumu.
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Dış cephe duvarlarının açık pembe renkte boyama modası, şu anda İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü olarak kullanılan binayı da (Katalog 8) etkilemiş gibi görünmektedir. Özel İdaresi’nin 
yaptığı restorasyonda ev daha önce kiremit kırmızısı iken sonradan tamamen açık pembe renkte 
boyanmıştır.

Kepeci Mahallesi, 1215 Sokak, No: 8 adresinde bulunan evde de (Katalog 117) aynı durum 
söz konusudur. Ancak burada ev daha önce gri renkte boyalıdır. Pembe renkler Isparta geleneksel 
evlerinde daha önce kullanılmamıştır. Geleneksel tarzda yapılan Isparta evlerinde, evi pembe ren-
ge boyamanın yanlış bir uygulama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

3. Evlerin Tarihçesi:

Isparta evlerinin pek azında tarih yer almaktadır. Tarihçesi belli olan evlerin cephelerinde ba-
zen Arap rakamları bazen de Latin rakamları kullanılarak sıva üzerine boya ile ya da taş üzerine 
kabartma olarak yazılmıştır. İncelenen 147 evin 15 adedinde tarih bulunmaktadır. Bunlardan 7 
adedi kitabelidir. Kitabe bulunan evlerden 2’sinde tarihe rastlanılmamıştır. Tarihler genellikle tek 
başlarına rakam olarak yer almaktadır. Buna göre kitabeleri veya tarihleri iki ana başlık altında 
incelemek yerinde olacaktır;

1- Taş üzerine kabartma olarak yazılanlar,

2- Sıva üzerine boya ile yazılanlar.

En eski tarihlerin ise genellikle taş üzerine kabartma halinde Arap rakamlarıyla yazılmış ol-
dukları gözlenmektedir. Bu tip kitabeler, -Haştemoğlu Evi (Katalog 41) hariç- evlerin köşelerin-
de bulunmaktadır. Haştemoğlu Evi’ndeki kitabe evin doğu yönünde bulunan tali giriş kapısının 
hemen sağında yer almaktadır. 1914’lerde yıkılan evin yerine yenisi yapıldığı için kitabe buraya 
muhtemelen sonradan konulmuştur.

Evlerin içerisinde en çok siyah boya ile yapılmış tarihlerin olduğu dikkat çekmektedir. Boya 
ile yazılmış tarihlerin bazılarında rakamlarda oynamalar olduğu da görülmektedir. Tarihler evlerin 
yol cephesinden görülebilecek kısımlarına yazılmıştır. 

En erken tarihli olan kitabelerde, tarihin dışında yapının sahibinin de adı geçmektedir. Ya da 
dua niteliğinde satırlar yer almaktadır. Isparta’daki kitabelerde usta isimlerine rastlanılmamıştır. 
Yalnızca Turan Mahallesi Leylak Sokak’ta (Katalog 137) yer alan evin batı duvarında Yunan harf-
leriyle yazılmış olan Türkçe kitabede “Nikola Kulakmanoğlu” adı geçmektedir. Bu şahsın duvarcı 
ustası yani o dönemlerin mimar ve mühendisi olması muhtemeldir.

Kronolojik olarak en eski tarih Haştemoğlu Evi olarak bilinen (Katalog 41) evde karşımı-
za çıkmaktadır. Kitabe üç satır halinde olup evin doğu yönünde, tali giriş kapısının sağında yer 
almaktadır. Taş üzerine kabartma olarak, Arapça harfl erle ve rakamlarla üç satır halinde yazılan 
kitabenin transkripsiyonu şöyledir (Levha 30); 

1. “Maşallah”

2. “Sahibü’l-hac Ali”

3. “Hacı Ethemzade sene 1253.”

yazılıdır. Bu tarih Miladi olarak 1837 yılına isabet etmektedir. Yazıların üzeri ayrıca mavi 
renkte boyanmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta evin 19. yüzyıl başlarında 
tamamen yanmış olmasıdır. Yanan evin yerine başka bir ev yapılmıştır219.

(219) Haştemoğullarından Hasan Haştemoğlu ile yapılan bir görüşmede 1914 yılında Evin tamamen yandığını, yerine şimdiki Evin yapıldığı beyan 
edilmiştir. Yanan önceki Evin daha muhteşem olduğu ve içerisindeki odalarda fazlaca süsleme unsuru bulunduğu da belirtilmiştir.
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Taş üzerine yazılan kitabelerden ikincisi Kınık Evi’nde (Katalog 91) bulunan ve yangınla 
tamamen yok olan kitabedir. Kitabenin eski ve daha sonradan yapılan her iki evin de kuzey cep-
hesinde bulunduğu görülmektedir. Cephe aksının sol üst köşesinde mermer kabartma olarak yazıl-
mıştır. Üç satırlık kitabede tarih, üçüncü satırdadır. Kitabede;

1. “Barekallah bi-müzeyyen beyt-i rana dilküşa”

2. “Yümn-i ikbal ile şad ede Cenab-ı Kibriya”

3. “1276.”

yazılıdır. Hicri 1276 tarihi, Miladi 1860 yıllarına karşılık gelmektedir. Her iki ev de yanarak 
yok olduğundan, yazıtın yakından çekilebilmiş bir fotoğrafı yoktur. Ancak eski fotoğrafl arda 
yeri görülmektedir. Aynı evin batı tarafı başka bir şahsın kullanımında bulunmaktaydı. Buradaki 
saçak altlarında boya ile; 

“Maşaallahu Teala”,

“İnna fetahna leke fethan mübina.”

yazılı olduğu evin envanter kayıtlarından öğrenilmektedir. Süsleme amaçlı yazılan bu yazılar-
da tarih yer almamaktadır.

Bir başka kitabe örneği de Hatice Kapılı’ya ait evin (Katalog 92) doğu duvarındadır. Saçak 
altında yer alan kitabe, Arap harfl eri ve rakamlarıyla yazılmıştır. Tarih Hicri 1286 tarihini göster-
mektedir. Muhtemelen kitabe buraya sonradan konulmuştur. Miladi 1869 yılına tekabül etmekte-
dir. Mermer üzerine kabartma olarak yazılmıştır. Üç satırdan oluşan kitabede (Levha 31);

Levha-30: Haştemoğlu Evi’ndeki 
(Katalog 41) kitabe.

Levha-31: Hatice Kapılı Evi’nin köşesi ve saçak altındaki kitabe 
(Katalog 92).

1- “12 Maşallah 86”

2- “Açıldıkça kapansın çeşm-i ada” 

3- “bi hakkı sureti’l inna fetehna.”

yazılıdır. Türkçesi ise şöyledir;

1-“Allahın Dilediği Gibi” (Hicri 1287= Miladi 1870)
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2-“Açıldıkça Kapansın Düşmanın Gözü”

3-“İnne Fetehna Suresinin Hakkı için220.”

Tarihin ilk iki rakamı Maşallah kelimesinin solunda, diğer ikisi ise sağındadır. Kitabe aynı 
zamanda dua niteliğindedir. Kitabede evin kapısı açıldıkça düşmanların gözlerinin kapanması için 
dua edilmektedir. Yazılar oldukça düzgün olarak yazılmıştır.                                        

Taş veya mermer levhalar üzerine yazılan bu kitabelerde ortak özelliğin “Maşallah” yani 
Allah’tandır kelimesinin birinci satırlarda yer almasıdır. Fetih suresinin ilk ayeti ya da adının zik-
redilmesi de ortak özellik olarak görülebilir. Bütün kitabelerdeki dileğin; eve nazar değmemesi, 
evin her türlü musibetten korunması amacına yönelik olduğu anlaşılmaktadır221.

Tarihsel sıralamaya göre üçüncü sırayı Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog 121) odaların kita-
beliklerinde bulunan ebced tarihli kitabe almaktadır. Ancak bu kitabe evin içerisinde yer almakta 
olup boya ile yazılmıştır. Isparta’da tek örnek olduğunu tahmin ettiğimiz bu kitabe ebced hesabı ile 
tarihlendirilmiştir. Konağın üst katında güneydoğu köşedeki oda kapısı üzerinde yer almaktadır. 
Levha biçiminde sarı zemin üzerine siyah boya ile düzgün biçimde Osmanlı Türkçesiyle yazıl-
mıştır. Levhada yapının tarihi verilmektedir. Ebced hesabına göre Osmanlıca’daki noktalı harfl er 
sayıldığında Hicri 1291, Miladi 1875 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Konak günümüzde mevcut 
değildir222. Kitabenin okunuşu şöyledir; “Ben idem tarih için cevheri nisarü sen durma sani, ba-
rekallahü hoş müzeyyen ve sezayı dilküşayı”. Kitabenin anlamı ise şöyledir; “Cevheri nisarı sani 
(ebced hesabı olarak) tarih kıldı, Allah bu evi hoş, müzeyyen (süslü) ve bereketli kılsın” (Levha 
32).

Tahir Paşa konağı’ndaki kitabelerin bir diğer önemi de kitabede yaptıran kişinin de adının 
geçmesidir. Yine konağın güneybatısında bulunan oda kapısı üzerindeki kitabede Mir Abdullah’ın 
haneyi bina eylediği belirtilmektedir. Burada Abdullah Paşa’nın konağı yaptırdığını anlıyoruz. 
Kitabenin okunuşu şöyledir; “Bir güzel hane bina eyledi Mir Abdullah, sad hezar okudu haseni 
Maşallah.” Kitabenin anlamı ise şöyledir; “Mir Abdullah güzel bir ev yaptı, binlerce kez Maşallah 
okudu” (Levha 33).

Tahir Paşa Konağında olduğu gibi bir inşa kitabesinin de Bitlis’te İsa Kalkan Evi’nin üçüncü 
katında yer aldığını öğreniyoruz. Evin basık kemerli kapısının üzerinde bu kısım taş üzerine cas 
ile yapılmış ve çeşitli motifl erle bezenmiştir. Süslemeler arasında, dikdörtgen bir kartuş içerisine 
oturtulmuş ve sülüs tarzında yazılmış evin inşa kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin “Barekallahü 
hüb saray-ı pür müzeyyen-i dil küşa” olarak başlayan ilk satırı Tahir Paşa Konağı’ndaki kitabe ile 
hemen hemen aynıdır. Ayrıca kitabenin 6. satırında “Ahmed Ağa eyledi bu haneyi bina” cümlesi-
nin de yaklaşık aynı oldukları dikkati çekmektedir. Kitabede Hicri 1315 (Miladi 1897) tarihi evin 
yapım yılı olarak geçmektedir. Bu tarih de, Tahir Paşa Konağı’nın yapım yılına oldukça yakındır. 
19. yüzyılda evlerin içinde yer alan bu tip kitabeler muhtemelen belli kelimeler kullanılarak ve 
belli kalıplar gözetilerek yazılmaktaydı223.

(220) Bu kitabenin içeriğinin başka illerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, Şanlıurfa’da Camii Kebir Mahallesi, Hacıban Sokak’taki Hacı İmam 
Demirkol’un Evi’nde giriş kapısı üzerinde; “Açıldıkça kapansın çeşm-i ada, bi hakkı sure-i Fetehna sene fi  1269, maşallah” yazıldığı belirtil-
mektedir. Bkz. Zahide Akkoyunlu, Geleneksel Urfa Evleri’nin Mimari Özellikleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1989, s. 36. Başka bir örneği 
ise Gaziantep’te Sefer Paşa Mahallesi, Dere Kenarı Sokak’tadır. Bu kitabede “Açıldıkça kapansın ayn-ı ada, bi hakkı sure-i İnne Fetehna sene 
1299” yazılıdır. Bkz. Murat Uğurluer, Antepevlerinde Kitabeler, İlke Matbaası, Gaziantep, 2006, s. 17.

(221) Doğan Demirci, “Geleneksel Isparta Evlerinde Giriş Düzenlemeleri”, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 20, Isparta, 2009, s. 193.
(222) Tahir Paşa Konağına ilişkin olarak, Doç. Dr. Bahattin Yaman bir makale yayınlamış olup bu makalede ebced olarak okunan tarihi vermiştir. 

Bkz. Bahattin Yaman, “Isparta’da Yok Olan Bir Kültür; Tahir Paşa Konağı”, Bilge Dergisi, İstanbul, 2007, s. 98.
(223) Yüksel Sayan-Şahabettin Öztürk, Bitlis Evleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, TTK Basımevi, Ankara, 2001, s. 13.
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Levha-32: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) oda kapısı üzerinde yer alan ebced tarihli kitabesi. 

Levha-33: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) güneybatısındaki oda kapısı üzerinde Mir Abdullah 
isminin geçtiği kitabe.

Taş üzerine yazılan kitabelerden; Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 137) batı duvarında yer alan 
Karamanlıca kitabede “1897 Mayıs 22 de vefat etti rahmetli Nikola Kulakmanoğlu” yazılıdır. 
Karamanlıca kitabeler Yunan harfl eriyle ancak Türkçe olarak yazılmaktadır. Bu şahsın evin muh-
temelen sahibi ya da yapanı yani banisi olduğu tahmin edilmektedir. Kitabe evin batı duvarının 
oldukça alt kısımlarında, duvarın bir parçası olarak kullanılmıştır. Bu durumda kitabenin ikinci bir 
kullanımda yani sonradan konularak yapı taşı olarak işlev görmesi ihtimali azalmaktadır. Dolayı-
sıyla burada adı geçen şahıs muhtemelen evle ilgisi bulunup, evin yapım tarihinden önce ölmüş 
olmalıdır. Dolayısıyla ev 1897 yılından sonra yapılmıştır (Levha 34).

Genellikle evlerin üzerindeki tarihlerin 20. yüzyılın ilk çeyreğine ya da az bir kısmının ikinci 
çeyreğine ait oldukları görülmektedir. Latin rakamıyla yazılan tarihler çok daha fazladır. Latin ra-
kamları hem taş üzerine kabartma olarak hem de boya ile yazılabilmektedir. Taş üzerine kabartma 
olarak yazılanlar genellikle 20. yüzyılın ikinci çeyreğine ait olanlardır. Çoğunlukla düzgün olarak 
yazılmışlardır. Bunlara örnek vermek gerekirse Hüseyin Tönge Evi’nde (Katalog 64) bulunan Ba-
rok mimari ile yapılmış evdir. Ev üç sokağın birleştiği köşede konumlanmıştır. Tarih bu köşededir. 
Evin zemin katında penceresi üzerinde ay yıldız kabartmasının altında sadece“1930” tarihi bulun-
maktadır (Levha 35).

Levha-34: Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 137) batı  duvarında bulunan 
kitabe.

Levha-35: Hüseyin Tönge 
Evi’ndeki (Katalog 64) taş 
kabartma kitabe. 
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Taş üzerine yazılan diğer bir tarih Süleyman Süslü Evi’ndedir (Katalog 57). Tarihin bulundu-
ğu kitabe, iki sokağın birleştiği köşede ve evin bahçe duvarında yer almaktadır. Kare formlu taş 
üzerinde “1933” rakamı okunmaktadır. Tarih kabartmasının yanları stilize bitkisel kabartmalıdır. 
Ev kâgir olarak taş ve tuğla karışık olarak yapılmıştır. Bu tarih de muhtemelen doğru olan yani 
evin yapım tarihidir (Levha 36).  Boya ile yazılan tarihlerin sayısı taş üzerine kabartma olarak 
yazılan tarihlerden daha fazladır. Boya ile yazılan tarihler genellikle Latin rakamlı olup evle-
rin üçgen alınlıklarında; alçı madalyonlar içerisindedir. Dudu Meral ve Hüseyin Toka Evi’nde 
(Katalog 133) “1901” tarihinin Latin rakamları kullanılarak siyah boya ile yazıldığı görülmekte-
dir. Evin gerçek yapım tarihi olup olmadığı bilinememektedir. Çünkü o yıllarda Arap rakamları 
kullanılmaktaydı. Buna göre iki ihtimal kalmaktadır. Birincisi evin Rumlar tarafından yapılarak 
kullanılmış olması, ikinci ihtimal ise ev sahibinin kendine göre öğrendiği yapım tarihini sonradan 
buraya yazmasıdır (Levha 37).

Levha-36: Süleyman Süslü Evi’nin (Katalog 57) 
köşesindeki 1933 tarihli kitabesi.

Levha-37: Dudu Meral ve Hüseyin Toka Evi’nin 
(Katalog 133) doğu yöne bakan üçgen alınlığında  1901 
tarihi vardır.

Bu ev örneğinde; evin Aya Payana Kilisesi yakınında bulunması ve yapılış tarzı ve cephe 
düzeni itibariyle Rum Evi dediğimiz tipte olması birinci ihtimali de güçlendirmektedir. Rumlar, 
Yunan harfl eri ile yazıp Latin rakamlarını kullanmaktadır. 

Boya ile yazılmış diğer bir tarih örneği olarak Neriman Görgülü Evi’nde (Katalog 122) görül-
mektedir. Evin üçgen alınlığında bulunan alçı kabartma madalyon içerisinde siyah boya ile “1927” 
tarihi yazılmıştır. Muhtemelen evin yapım tarihidir. Ama bu tarih daha sonraki yıllarda yapılan dış 
cephesinin boyanması esnasında yenilenmiş olabilir. Çünkü yaklaşık 80 yıllık bir süre zarfında 
evin dış cephe boyasının aynı biçimde günümüze gelmesi çok zordur. Tarihin rakamları eğreti 
olarak yazılmıştır (Levha 38).
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Levha-38: Neriman Görgülü Evi’nde (Katalog 122) alçı madalyon 
içerisinde  Miladi 1927 tarihi yazmaktadır. 

İbrahim ve Şöhret Karakaya Evi’nin cephesinde (Katalog 54) iki ayrı tarih alt alta yazılmış-
tır. Latin rakamlarıyla “1939” tarihi üstte, “1985” tarihi ise bunun hemen altında yer almaktadır. 
Yazılar Rumi süslemelerin içerisindedir. Burada alttaki 1985 tarihi onarım gördüğü tarih olabilir. 
Ancak her iki rakamın da aynı tip ve aynı renkte boya ile yazılmış olması bu tarihlendirmenin evin 
yapımından çok daha sonra yapılmış olduğunu göstermektedir (Levha 39).

Levha-39: İbrahim ve Şöhret Karakaya Evi’nde (Katalog 54) güney 
cephede Miladi 1939 ve hemen altında 1985 tarihi okunmaktadır.

Boya ile yapılan, Arap rakamları ve Latin rakamlarının birlikte kullanıldığı tarih ise Gülşen-
Mustafa Güllü ve Dudu Kılınç Evi’ndedir (Katalog 28). Ev tek katlı ve üçgen alınlıklıdır. Alınlığın 
ortasında bulunan alçı madalyonun içerisi beş kollu yıldız kabartmaları ile çevrelenmiştir. İçerisin-
de Latin rakamlarıyla “1928” bunun altında Arap rakamlarıyla “1346” ve Arap harfl eriyle “Zi’l-
hicce” yazmaktadır. Madalyon içerisindeki bu yazılar eğreti olarak yazılmıştır (Levha 40).
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İlçelerdeki evlerde de bazı tarihler bulunmaktadır. Bunlardan birisi Uluborlu ilçesi, Zincirli 
Mahallesi, Sultan Alaaddin Caddesi, No: 12 adresinde bulunan iki katlı evdedir. Giriş kapısının 
üzerinde ve dış duvarında saçağın altına yakın yerinde siyah boya ile Latin rakamlarıyla yazılmış 
olan “1941” tarihi vardır. Bunun dışında Yalvaç ilçesinde daha farklı bir tarih vardır. Bu tarih, mül-
kiyeti Yalvaç Belediyesi’ne ait olan, “Traşzade Konağı”ndadır. Konak Yalvaç’ın yerel mimarisine 
uygun olarak kerpiç malzeme ile yapılmış olup, iki katlıdır. Konağın kuzey yönünde ve sağ üst 
köşede kabartma işaretler ile bazı Arap rakam ve harfl erin olduğu görülmektedir. Bu harf ve rakam-
ların arasında Arap rakamlarıyla “sene 1326” olabileceği düşünülen tarih ve kollarının ucu içeriye 
doğru kıvrılmış bulunan “X” işareti seçilebilmektedir. “X” işaretinin altında Adeta Arapça rakam 
tarzında yazılmış Latin rakamlarıyla “1911” benzeri bir tarih vardır. Yapılan araştırmada konağın 
ancak 1840 yılında inşa edildiği ve yapıya 1911 yılında yeni eklentiler yapıldığı Yalvaç Belediyesi 
kayıtlarından öğrenilmektedir. Kerpiç malzeme ile yapılan bu evdeki tarih ilgi çekicidir. Çünkü 
pişmemiş toprak bilindiği üzere tabiat şartlarına karşı dayanıksızdır. Zamanla erimekte ve bozul-
maktadır. Bu yazı ve tarihin günümüze kadar sağlam olarak gelmesi düşündürücüdür. Acaba yazılar 
1911 yılında mı yazılmıştır yoksa yakın tarihlerde mi yazılmıştır bilinememektedir (Levha 41).

Levha-40: Gülşen-Mustafa Güllü ve Dudu Kılınç 
Evi’nde (katalog 28) Arap ve Latin rakamlarıyla 
yazılı madalyon.

Levha-41: Yalvaç ilçesi’nde Traşzade Konağı’nın kuzey duvarında saçağa 
yakın kısımdaki kabartma  şekil ve rakamlar görülmektedir.  



64

Dr. Doğan DEMİRCİ



65

Isparta Evleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME

1. Plan Özellikleri:

Türk Evi’nin temel yaşama birimi oda ve odalar arasındaki ortak alana göre evler; sofasız, dış 
sofalı, iç sofalı ve orta sofalı evler olarak belirlenmektedir224. Sofa tipine göre yapılan bu klasik 
gruplandırmaya göre, geleneksel Isparta evlerinin plan şemaları incelendiği zaman genellikle “iç 
sofalı” ve “dış sofalı” olmak üzere iki tip olduğu görülmektedir. 147 adet geleneksel Isparta evi 
üzerinde yapılan incelemede 86 adedinin iç sofalı, 57 adedinin dış sofalı olduğu tespit edilmiştir. 
Bunların dışında parmakla sayılabilecek kadar çok az miktarda orta sofalı ve diğer sofa tiplerine 
ait konut bulunmaktadır.

Ali Türk’ün yaptığı incelemede; Isparta kent merkezinde bulunan tescilli konutlar, plan ve 
cephe özelliklerine göre sınıfl andırılmasında, konutların girişleri ele alınarak “orta sofalı” ve “yan 
sofalı” olarak ayrılmış, cephe sınıfl andırmasında ise konutların girişleri ve cephe hareketleri ince-
lenerek düz ve hareketli cepheler olarak gruplar oluşturulmuştur. Ancak sofa ayrımının muhteme-
len iç ve dış sofa olarak yapılmak istendiği düşünülmektedir. Çünkü Isparta’da orta sofalı konut 
tipine pek rastlanılmamaktadır 225. Isparta’da, nadiren orta sofalı ya da orta sofanın bozulmasıyla 
oluşmuş bazı örnekler de vardır.

1980 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulan Isparta sivil 
mimarlık dokusu analizinde evler giriş biçimlerine göre incelenmiş; “ortadan girişli” ve “yandan 
girişli” konutlar olmak üzere iki bölüm halinde ele alınmıştır226. Sofaya göre yapılan bu ayırıma 
göre Isparta evleri plan özellikleri itibariyle “iç sofalı”, “dış sofalı” ve “orta sofalı” evler olarak üç 
ana başlıkta incelenebilir.

1.1. İç Sofalı Evler:

İç sofalı evler, odaların bir sofanın iki yanına dizildiği evlerdir. Bu plan tipi genellikle, Akde-
niz, Ege, Marmara bölgelerinde ve İç Anadolu’nun güneye bakan bölümündeki kentlerde karşı-
mıza çıkmaktadır. Isparta’da yaygın olan plan tipi genellikle iç sofalı plandır. İç sofalı plan tipleri 

(224) Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul, 1968.
(225) Ali Türk’ün yapmış olduğu inceleme paralellik göstermektedir. Bkz. Ali Türk, a.g.m., s. 275.
(226) Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Isparta Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Hükümleri, Ankara, 1982.
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‘karnıyarık’ olarak da adlandırılmaktadır227. Bu ev tipinde sofa evin planını ortadan ikiye böler, 
odalar iç sofanın her iki tarafında yer alırlar. Isparta’da iç sofalı evlerde genellikle sağlı sollu ikişer 
odanın iç sofanın etrafına dizilmekte olduğu görülmektedir. Dış kapı iç sofaya açılmakta, bahçesi 
bulunan evlerde bahçeye geçiş de genellikle iç sofa vasıtasıyla olmaktadır. Isparta’da evin zemin 
katında yaşama eylemleri gerçekleştirilmektedir. 

İç sofalı plan tipi, bodrum ve tek kattan oluşan evlerde daha fazladır. Bu tipteki evlerin bodrum 
katları, depo ve odunluk olarak kullanılmaktadır. İki katlı evlerde de bu tip plan şemasının devam 
ettiği görülmektedir. Bazen iki katlı evlerin üst katları aynı plan şemasını göstermemektedir. Bazı 
evler; zemin kat, iç sofalı iken, üst kat dış sofalı olabilmektedir. Müşerref Büyüksilleli Evi’nde 
(Katalog 99) veya Kulalılar Evi’nde (Katalog 23) durum böyledir. Bu tip evlerde bodrum ve üst 
kat ile olan bağlantılar evin içerisinde bulunan merdiven yardımıyla sağlanmaktadır. İç sofalı ve 
orta sofalı tipler 18. yüzyıldan itibaren belirginleşmiş ancak 19. yüzyılda yaygınlaşmıştır228.

İç sofalı tipte pek çok örnek bulunmaktadır. Yapılan incelemede evlerin yaklaşık üçte ikisinin 
iç sofalı plan tipinde olduğu görülmektedir. Tek katlı ve iç sofalı evler plan şeması olarak yaklaşık 
birbirlerinin aynısıdır. Sonradan yapılan bazı değişikliklerle odaların işlevleri değiştirilmiş olabi-
lir. İç sofalı evlerde yarım bodrum kat bulunmaktadır. Bodrum katların sokak yönünde küçük birer 
aydınlık penceresi vardır. Bodrum katlara giriş, evin üst katından sağlanmaktadır. Bodrum katların 
planı üst katlara benzememektedir. Bodrum katta odalar daha geniş tutulmuş, duvarları sonradan 
yapılan değişiklikler dışında sıvasızdır. Çünkü burada yer alan mekanlar depo, samanlık gibi işlev 
görmektedir. Tek katlı evlerin aslında tarımsal faaliyetlerle pek bir ilişkisinin bulunmadığı anla-
şılmaktadır. Bu nedenle ahır gibi hayvanların barınabileceği bir yer bulunmamaktadır. Zaten evin 
yapısı da buna elverişli görünmemektedir. 

Bu tip evlerde bahçe genellikle evin arka kısmında bulunmaktadır. Türk ev tipleri incelendi-
ğinde bu evlerin geç dönemlerde ortaya çıkmış olması ihtimali oldukça yüksektir. 

Tek katlı ve iç sofalı evler plan itibariyle; genellikle girişi içeriye alınmış, arka cephesinde 
ise sofanın çıkma yapmadığı olan evler olarak karşımıza çıkmaktadır. En yaygın olan bu plandaki 
evlerin içerisinde Şaban Karadağ-Mustafa Aktaş Evi (Katalog 4) ile Kıymet Dolmacı Evi (Katalog 
3) ve Hüseyin Baykara Evi (Katalog 11) gösterilebilir (Levha 42, 43, 44 ve 45).

Şaban Karadağ-Mustafa Aktaş Evi (Katalog 4) şehrin merkezi bir yerindedir. Cephesinde üç-
gen bir alınlığı vardır. İçeriye çekilmiş giriş sahanlığının her iki yanında birer oda vardır. Karnı-
yarık tabir edilen plan tipindedir. Yaşama mekanı zemin kattır. Bu planda Isparta il merkezinde 
pek çok ev bulunmaktadır. Bu plandaki evler cephe düzeni olarak bazen üçgen alınlıklı nadiren de 
alınlıksız olabilmektedirler. Ama her halükarda odaların sofanın etrafına diziliş biçimleri, merdi-
venin konumu yaklaşık birbirlerinin aynıdır. Bu plan tipi bazen iki yüzlü iç sofalı plan tipi olarak 
tanımlanmaktadır. Ortada bulunan sofaya her iki yandan odalar açılmaktadır. S. Hakkı Eldem’e 
göre Türk evi plan gelişiminde üçüncü adımı oluşturmaktadır. Bu plan tipi, 16. ve 17. yüzyıllarda 
Balkanlar’da, İstanbul, İzmir, Bolu, Gebze, Uşak, Kula, Vezirköprü, Tire, Konya, Ankara, Geyve, 
Sinop, Isparta, Safranbolu ve Harput evlerinde görülmektedir229.

Buna karşılık tek katlı evlerin içerisinde, iç sofanın arkadaki bahçesine doğru çıkma yaptığı 
evler de bulunmaktadır. Bu tip tek katlı evler kendi içerisinde iki başlık halinde incelenebilir. Bi-
rincisi iç sofanın bir oda ile sonlanarak bahçe yönüne çıkma yaptığı evler, ikincisi ise iç sofanın 
uzantısının doğrudan bahçe yönüne çıkma yaptığı evlerdir. 

(227) Yüksel Sayan, a.g.e., s. 100.
(228) Reha Günay, Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, Yem Yayın, İstanbul, 1999, s. 62.
(229) Halit Çal, Tokat Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1998, s. 30-31. 
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Erol Eriş (Katalog 40) ve Kayhan Konur (Katalog 14) evleri, iç sofanın bahçe yönüne çıkma 
yaptığı evler olarak gösterilebilir. Evlerin iç sofaları Erol Eriş Evi’nde kuzey yönde, Kayhan Ko-
nur Evi’nde ise güney yönde birer odayla sonlanmaktadır. Kuzey veya güney yöndeki bu odalar 
bahçeye doğru düz bir cumba biçiminde çıkma yapmaktadır. Ancak tek katlı evlerde bu tip sofa 
pek yaygın değildir.

Levha-42: Şaban Karadağ Evi’nin (Katalog 4) 
bodrum kat planı (Çizim B. Kayalı).

Levha-43: Şaban Karadağ Evi’nin (Katalog 4) 
üst kat planı (Çizim B. Kayalı)

Levha-44: Kıymet Dolmacının Evi’nin (Katalog 3) 
üst kat planı (Çizim D. Demirci).

Levha-45: Hüseyin Baykara Evi’nin (Katalog 11) 
üst kat planı (Çizim D. Demirci)

Gülşen Güllü Evi (Katalog 28), Erol Eriş ve Kayhan Konur Evi’ne plan olarak oldukça ben-
zemektedir. Ancak sofanın uzantısı, güney yöndeki bahçeye doğru odayla değil sofanın uzantısı 
olan düz bir cumba ile sonlanmaktadır. Bu tip evlere de Isparta’da nadiren rastlanmaktadır (Levha 
46, 47, 48 ve 49).

Tüm bu evlerde görüldüğü gibi iç sofanın etrafında genellikle üçer mekan karşılıklı olarak yer 
almaktadır. Bu durumun Isparta’da karakteristik olduğu söylenebilir. Ama burada tekrar etmek 
gerekirse en çok rastlanan plan tipleri, iç sofanın bahçeye doğru çıkma yapmadığı evlerdir.

İki katlı evlerin içerisinde iç sofalı yine pek çok örnek bulunmaktadır. Ancak bu evlerden ba-
zılarının bodrum katı bulunmakta, bazılarının ise bodrum katı bulunmamaktadır. Bodrum katı bu-
lunmayan evlerde, zemin katlardaki iç sofalar doğrudan bahçeye açılmaktadır. İç sofalı ve iki katlı 
bu evlerde sofa, üst katta yol cephesine ya da bahçe yönüne çıkma yapmaktadır. Bazen bunlardan 
her iki durum da tek bir evde görülebilmektedir. Adeta bir kural olarak iç sofa cephede kendini 
göstermektedir. Planda sofası çıkma yapmayan ev örneğiyle karşılaşılmamıştır. Ama sofanın sa-
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ğında ve solundaki odaların cephede çıkma yapması durumunda doğal olarak sofa içeriye çekilmiş 
olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu kural bozulmaktadır. İki katlı ve iç sofalı evlerde yandaki me-
kanlardan dar olan birisi merdiven sahanlığı olarak kullanılmaktadır. Yani evin üst sofasına içeri-
den bir merdivenle çıkılmaktadır. İki katlı evlerin iç sofaları sofanın uzantısı olarak sonlanmakta, 
yol cephesinde veya bahçe yönünde çıkma olarak kendini göstermektedir.

Levha-46: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) 
üst kat planı (Çiz. H. Haştemoğlu)

Levha-47: Gülşen Güllü Evi’nin (Katalog 28)
üst kat planı (Çiz. D. Demirci).

Levha-48: Kayhan Konur Evi’nin (Katalog 14) 
bodrum kat planı (Çizim İ. Özay).

Levha-49: Kayhan Konur Evi’nin (Katalog 14) 
üst kat planı (Çizim İ. Özay).

Mehmet Ali Işık (Katalog 50), Nuri Payam (Katalog 103) ve İsmail Kılcı (Katalog 105) evleri 
yol cephesine sofanın çıkma yaptığı evlerden bazılarıdır. Ama bu evlerin örnekleri çokça bulun-
maktadır. Bu evlerde iç sofa diğer örneklerden farklı olarak güney yöndeki bahçeye doğru değil, 
sadece yol cephesine tek cumba olarak taşmaktadır. En sade plan tipine sahip evlerin bu tip evler 
olduğu görülmektedir (Levha 50, 51, 52 ve 53).
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Levha-50: Mehmet Ali Işık Evi’nin (Katalog 
50) zemin kat planı (Çizim D. Demirci).

Levha-51: Mehmet Ali Işık Evi’nin (Katalog 
50) üst kat planı (Çizim D. Demirci).

Levha-52: Nuri Payam Evi’nin (Katalog 103) 
zemin kat planı (Çizim B. Kayalı).

Levha-53: Nuri Payam Evi’nin (Katalog 103) üst 
kat planı (Çizim B. Kayalı).

İç sofanın yalnız bahçe yönüne çıkma yaptığı ev sayısı da oldukça fazladır. Planda iç sofa uza-
yarak evlerin arka cephesinde bir çıkma meydana getirmektedir. Bahçelere doğru yapılan bu çıkma-
ların; manzaradan daha fazla faydalanmak için yapıldığı tahmin edilmektedir (Levha 54 ve 55).

Levha-54: İsmail Kılcı Evi’nin (Katalog 105) 
zemin kat planı (Çizim B. Kayalı).

Levha-55: İsmail Kılcı Evi’nin (Katalog 105) üst 
kat planı (Çizim B. Kayalı)
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İç sofası sadece bahçe yönüne çıkma yapan evlerden, Çelebiler Mahallesi 1410. Sokak’ta 
yer alan ev (Katalog 15), Doğancı Mahallesi 2312 Sokak’taki ev (Katalog 30) ile Tevfi k Turak 
Evi (Katalog 85) bu şekildedir. Sofası bahçeye doğru açılan evler plan yönüyle aynı sofası sa-
dece yol cephesine açılan evler gibidir. Fark sofasının çıkma yaptığı yöndedir (Levha 56, 57, 58 
ve 59).

Levha-56: Çelebiler Mahallesi 1410 Sokak’ta bulunan 
evin (Katalog 15) üst kat planı 
(Çizim D. Demirci).

Levha-57: Doğancı Mahallesi 2312 Sokak’ta bulunan 
evin (Katalog 30) üst kat planı 
(Çizim D. Demirci).

Levha-58: Tevfi k Turak Evi’nin (Katalog 85) zemin kat 
planı (Çizim D. Demirci).

Levha-59: Tevfi k Turak Evi’nin (Katalog 85) üst kat 
planı (Çizim D. Demirci).

Bunlardan farklı olarak Mustafa Güllü Evi’nin (Katalog 27) iç sofası ise her iki katta da arka 
bahçeye açılmakta, üst katta sofa biraz daha uzayarak her iki yönde de cumbaları oluşturmaktadır. 
Evin zemin katlar kiler, depo gibi kullanılmaktadır. Üst kat ise yaşama mekanıdır. Mustafa Güllü 
Evi’nde olan bu plan tipiyle pek karşılaşılmamıştır (Levha 60 ve 61).



71

Isparta Evleri

Levha-60: Mustafa Güllü Evi’nin (Katalog 27) zemin 
kat planı (Çizim D. Demirci).

Levha-61: Mustafa Güllü Evi’nin (Katalog 27) üst kat 
planı (Çizim D. Demirci).

İki katlı evlerden diğer bir gurubu ise, yarım bodrumlu olan evler oluşturmaktadır. Bu evle-
rin bodrum katlarında sokağa bakan küçük ve çoğu zaman taş söveli pencereleri bulunmaktadır. 
Evlerin sokağa bakan dış cepheleri daha süslü görünmektedir. Muhtemelen bu evler daha varlıklı 
kişilere ait olmalıdır.

Eşref Karcan Evi (Katalog 123) ve yine aynı şekilde buna komşu olan Çay Boyu Çınar Cadde 
üzerindeki (Katalog 124) evler ile halk arasında “Haştemoğlu Evi” olarak bilinen (Katalog 41) ev, 
bu evlerin arasında sayılabilir (Levha 62, 63, 64 ve 65).

Levha-62: Eşref Karcan Evi’nin (Katalog 123) zemin kat 
planı (Çizim D. Demirci).

Levha-63: Eşref Karcan Evi’nin (Katalog 123) üst kat 
planı (Çizim D. Demirci).
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Levha-64: Çay Boyu Çınar Cadde’de bulunan evin 
(Katalog 124) zemin kat planı (Çizim D. Demirci).

Levha-65: Çay Boyu Çınar Cadde’de bulunan evin 
(Katalog 124) üst kat planı (Çizim D. Demirci).

Çay Boyu Çınar Cadde’de bulunan (Katalog 123 ve 124) evlerin iç sofaları yol cephesine 
cumba biçiminde çıkma yapmaktadır. Bu evlerin aynı zamanda bahçeye bakan arka tarafl arında, 
müştemilatlarına ait birer küçük çıkmaları daha bulunmaktadır. 

Isparta evlerinde sıkça rastlandığı gibi Haştemoğlu Evi de (Katalog 41) iç sofalı plan tipine 
sahip olup üst katta çift cumbalıdır. Bodrum kattaki odalar dikdörtgen planlıdır. Üst katlara göre 
odaları biraz daha dar tutulmuştur. Zemin ve üst kattaki odalar ise kare planlı ve yaklaşık eşit öl-
çülerdedir. Merdiven evin yan tarafındaki dar bir ara mekandan verilmiştir. Üst kattaki cumbalar 
birer odaya aittir. Doğal olarak bu evde iç sofa cumbalar arasında ve içeride kalmaktadır (Levha 
66, 67 ve 68).

Levha-66: “Haştemoğlu” evi’nin 
(Katalog 41) bodrum kat planı 
(Çizim Y. Yeğen).

Levha-67: “Haştemoğlu” evi’nin 
(Katalog 41) zemin kat planı 
(Çizim Y. Yeğen).

Levha-68:“Haştemoğlu”evi’nin 
(Katalog 41) üst kat planı 
(Çizim Y. Yeğen).

Bunların dışında, bodrum kata sahip iki katlı ve iç sofalı evlere diğer bir ev örneği Nimet 
Yazgan’a aittir (Katalog 9). Nimet Yazgan Evi üç adet gönyeli çıkmaya sahiptir. Nimet Yazgan 
Evi’nin arkasında, bahçeye bakan fazladan sayılabilecek düz bir çıkması daha bulunmaktadır 
(Levha 69 ve 70).
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Levha-69: Nimet Yazgan Evi’nin (Katalog 9) zemin kat 
planı (Çizim İ. Özay).

Levha-70: Nimet Yazgan Evi’nin (Katalog 9) üst kat 
planı (Çizim İ. Özay).

İç sofalı plan şemasının 19. yüzyılın sonlarında itibaren uygulanmaya başladığı söylenmekte-
dir. Bunun asıl nedeni olarak, geleneklerin yavaş yavaş değişmesi, iklimi sert olan yerlerde bu plan 
tipinin dışarıya karşı daha kapalı olması gösterilmektedir230. Yarım bodrumlu olan veya olmayan 
tüm iç sofalı evlerin plan özelliklerinin hemen aynı olduğu görülmektedir. Tek katlı olanlarda fark, 
evin sofasının ön cephede sokağa doğru çıkma yapamamasıdır. Bunlar da istendiği takdirde arka 
yönde yani bahçe yönünde, kot farkının yüksek olduğu yerlerde çıkma yapmaktadırlar.

İç sofalı plan tipinde olduğu görülen Gayrimüslim evleri anlatılırken, Müslüman evlerinde 
yine İslam dini için önemli bir kavram olan ‘mahremiyet’ ilkesine bağlı olarak, mekan organizas-
yonu açısından plan kuruluş dizgesini belirleyen şemanın sokak-avlu-sofa-oda düzeni şeklinde 
kurulduğu; böylece avlu, sokak ile evin ana birimleri olan sofa ve odalar arasında yarı özel bir 
geçiş bölgesi olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık, Gayrimüslim evleri-
nin ise şema, sokak-sofa-avlu-oda şeklinde kurulmuş olduğu, evin sokak ile ilişkisi sofa aracılığı 
ile sağlandığından söz edilmektedir231. Isparta’da bulunan eski evler incelendiğinde bu kurala pek 
uyulmadığı görülmektedir. Hıristiyan nüfusun yoğunlukta bulunduğu mahalleler bir tarafa bırakı-
lırsa, diğer eski mahallelerde de pek çok evde doğrudan sofaya geçildiği anlaşılmaktadır.

Yine çoğunlukla bir bodrum kat üzerinde iki katlı ve iç sofalı olarak düzenlenen Ermeni ev-
lerinin sokak ile ilişkisinin Müslüman evlerinde olduğu gibi bir avlu aracılıyla değil, taş kemer-
lerle profi llendirilmiş ve sokak kotundan birkaç basamakla yükseltilmiş geniş ve etkili kapılarla 
doğrudan sağlanmakta olduğundan söz edilmektedir. Bu tip örneklerde, giriş kotunun sokaktan 
yükseltilerek yapılandırılması, bodrumda düzenlenen mekanlara hava ve ışık sağlamak amacına 
yönelik olduğu gibi, sokağa dönük olarak yapılan giriş katlarının, sokakta yürüyen bir insanın göz 
seviyesinin üstünde tutarak evin mahremiyetini sağlamak amacına yönelik olduğu belirtilmekte-
dir. Müslüman evlerinde planın odak noktasını oluşturan avlu, Ermeni evlerinde bu özelliğini kay-
betmiş, ana yapı kütlesinin arkasında sokağa paralel olarak konumlandırılan tali bir mekan olarak 
oranları küçülmüştür denmektedir232. Isparta’da Gayrimüslimlere ait evlerin plan yönüyle pek farkı 
bulunmadığı gözlenmektedir.

Karnıyarık tabir edilen planda yapılan, tek katlı evlerin 1908 yılından sonra yaygınlaştığı 
anlaşılmaktadır. 20. yüzyılın başından itibaren Anadolu’da başlayan mimari değişim sürecinde 

(230) Yüksel Sayan, a.g.e., s. 100. Ayrıca bkz. Haşim Karpuz, a.g.e., s. 34.
(231) Gonca Büyükmıhçı, a.g.e., s. 84-85.
(232) Gonca Büyükmıhçı, a.g.e., s. 146-164.
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Isparta’da oldukça etkilenmiş gibi görünmektedir. Ancak bunun asıl sebebinin, söylendiği gibi 
1914 yılında meydana gelen büyük deprem olmadığı da bir gerçektir. Isparta Belediyesi Kültür 
Evi’nin (Katalog 142), Kurtuluş Mahallesi, Çayboyu Cadde’deki evin (Katalog 124), Süleyman 
Süslü Evi’nin (Katalog 57) ve Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) cumbaları bu şekildedir. Sözü 
edilen evlerin sofasının genellikle yanda yer alması hemen hemen ortak özellikleri gibi görünmek-
tedir. Evler bunlarla sınırlı değildir. Diğer bazı mahallelerde de buna benzer örneklerle karşılaşı-
labilmektedir. 

1.2. Dış Sofalı Evler:

Dış sofalı olan evlerde ise genellikle odalar, güneye bakan bir sofa kenarına dizilmiştir. Oda-
ların kapıları sofaya açılmaktadır. Yine dış sofalı olanlarda çoğunlukla sofa ahşap olarak inşa edil-
miş ve sıvasızdır. Dış sofa, bahçe yönüne bakmaktadır. Bu cephenin tamamen camla kaplı olduğu 
görülmektedir. 

Mimar İbrahim Özay tarafından Isparta 2003 kitabında bahsedilen “ağa evleri”, dış sofalı 
evlerdir233. Ağa evlerinin diğer dış sofalı evlerden farkı; geniş bir bahçe içerisinde, hizmetçilerin ve 
uşakların da ikamet ettiği yerel olarak “tahtani” adı verilen tek katlı yapıların olmasıdır. Bu yapı-
lar ev sahibinin ekonomik durumuna göre bazen “U” düzeni alabilmektedir. Genelde bahçesinde 
çeşmeler ve ocaklar yer almaktadır. Bazılarında bahçe içerisinde meyve sularının çıkartıldığı su-
luklar234 da bulunmaktadır. Orta sınıf evleri olarak bahsedilen evler ise bahçesi küçük, bahçesinde 
ocağın dışında fazla bir mekana rastlanılmayan dış sofalı, yerel tabirle “hanaylı tip” evlerdir.235 
Ancak hanaylar kapalı tiptedir. Soğuğa karşı önlem alınması maksadıyla kapatılmış oldukları dü-
şünülmektedir. Böyle evlerin sadece zemin katları açık hanaylı tiptedir. Üst kattaki kapalı hanaylar 
ise ahşap dikmeler üzerinde durmaktadır.

Bu tip evlerin, tabiatla daha fazla iç içe oldukları anlaşılmaktadır. 147 adet evden 47 adedi dış 
sofalı tiptedir (Katalog 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 56, 58, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147). İncelemelerde kapalı veya hanaylı olarak bahsedilen ve bahçe yönüne pencerelerle 
açılan 25 evin olduğu tespit edilmiştir (Katalog 19, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 37, 38, 47, 48, 
50, 56, 58, 62, 63, 69, 76, 90, 96, 98, 99 ve 143).

Bu rakamların hiçte azımsanmayacak kadar olduğu görülmektedir. Dış sofalı evlerde dikkati 
çeken diğer bir husus ahırlarının olması ve bazılarında yüklü hayvanların geçebileceği, evin altın-
da kapalı geçitlerin bulunmasıdır. Biz bu evlerin kronolojik olarak daha eski olduklarını tahmin 
etmekteyiz. Hanaylı evlerin orta halli kişilere ait oldukları belirtilmektedir236. Hanaylı evlerden 
bazılarının bahçelerinde pek çok faaliyetin gerçekleştirildiği tahtani denilen mekanlar bulunmak-
tadır. Bu mekanlar arasında çeşme, ocak, hizmetçilerin kaldığı odalar ve meyvelerin suyunun çı-
kartıldığı suluklar bulunmaktadır. O zaman dış sofalı evler kendi içinde zengin evi ve orta hallilere 
ait olan evler gibi ikiye ayrılmaktadır. Hanaylı tip evlerde bodrum kat bulunmamakta, yalnız ze-
min ve üst katlardan oluşmaktadır. Cephe düzeni olarak çoğunlukla sokağa doğru çıkmaları yok-
tur. Evlerin dış cephelerinde süsleme unsurlarına rastlanmamaktadır. Üzeri sıvanmadan bırakılmış 
ahşap hanay kısımları pek çoğunda çürümüş veya esnemiştir. Bu nedenle olmalıdır ki günümü-
zün şartlarına ayak uyduramamış, yeni yapılan evler karşısında muhtemelen beğenilmemişlerdir. 
Günümüzde bu evlerin pek çoğunun yıkıldıkları veya terk edildikleri görülmektedir. Çünkü bu 
evler büyük ölçülerde olup, geniş bir alana yayılmaktadır. Görünüş olarak cepheleri hareketsizdir. 

(233) Isparta 2003, a.g.m., s. 205-213. İ. Özay ile sözlü olarak yapılan görüşmede evlerin bu şekilde katagorize edildiği teyit edilmiştir.
(234) İçlerinde meyvelerin suyunun çıkartıldığı işliklere “Suluk” denilmektedir. Bkz. Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 175.
(235) Isparta 2003, a.g.m., s. 208.
(236) Isparta 2003, a.g.m., s. 208.
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Girişleri düzayaktır. Zemin katları geleneksel Türk evlerinde olduğu gibi taşlık yani hayat olarak 
kullanılmaktadır. Zemin katların ön yüzleri bahçe yönüne açılmaktadır ve açık hanay durumunda-
dırlar. Bu tip evlerin zemin katlarında servis mekanları açık hanayın bir kenarına sıralanırlar. Üst 
kata çıkış zemin kattaki merdivenlerle sağlanmaktadır. Üst katlarda ise bazı farklılılar vardır. Üst 
kattaki kapalı hanayı zemin katta bulunan ahşap sütunlar desteklemektedir. Bu değişmez bir kural 
gibi görünmektedir. Üst katta odalar aynı zemin katta olduğu gibi dış sofa etrafına dizilmekte ve 
sofaya açılmaktadır. Bu tip evler odaların dış sofa etrafında sıralanma şemasına göre kendi içeri-
sinde ayrılabilir. Buna göre evleri üç başlık halinde incelemek mümkündür;

Birinci grup, odaların dış sofanın bir kenarına sıralandıkları ev tipleri, 1- 

İkinci grup, dış sofanın bir ucunda odanın yer aldığı tipler, -ki genellikle bu oda fevkanidir. 2- 

Son grubu ise, dış sofanın her iki ucunda birer odanın bulunduğu tip evler oluşturmaktadır. 3- 

Hatice Kapılı Evi’nde (Katalog 92) ilk grupta belirtildiği gibi odalar dış sofanın bir kenarına 
dizilmişlerdir. İki oda güney yöne bakan bir dış sofanın kenarında yer almaktadır (Levha 71).

Levha-71: Hatice Kapılı Evi’nin (Katalog 92) zemin kat planı (Çizim H. Haştemoğlu).

Bu plan tipi oldukça sade görünmektedir. Ama Isparta’da pek tercih edilmediği anlaşılmakta-
dır. Çünkü dış sofalı evlerden pek çoğu sofanın bir veya iki ucunda odası bulunan evlerden oluş-
maktadır. Hendenlerin Evi olarak bilinen (Katalog 106) ev, Remziye Tatar Evi (Katalog 90) ve 
Müşerref Büyüksilleli Evi (Katalog 99) ikinci grupta bahsedilen, dış sofanın bir ucunda odanın yer 
aldığı evlerdendir. Remziye Tatar Evi (Katalog 90) herhangi bir yola cephe vermezken, Hendenle-
rin Evi (Katalog 106) dört sokak köşesinde yer almaktadır. Müşerref Büyüksilleli Evi (Katalog 99) 
diğerlerine oranla daha küçük ölçülerde olup tek bir caddeye cephe vermektedir. 

Evlerin ortak özelliklerinden birisi zemin katlarının açık hanaylı tipte olmasıdır. Ancak bun-
lardan Hendenlerin Evi (Katalog 106), çok büyük ölçülerde olması ve iç kısımlarının süslemeli ol-
ması dolayısıyla da dikkati çekmektedir. Evde odalar sofanın yalnızca bir kenarında sıralanmakta, 
sofanın batı ucunda ise fevkani, geniş ve süslemeli bir odası bulunmaktadır. Meydana bakan cephe 
hareketsizdir. Yüklü hayvanların girebileceği büyük bir kapısı bulunmaktadır (Levha 72 ve 73).




