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kısmında fazladan küresel bir başlık daha bulunmaktadır. Toru Mehmet Güncan Evi’nin (Katalog
5) cephesindeki madalyon diğerlerine göre daha itinayla yapılmış olup, daha süslü görünmektedir
(Levha 767 ve 768).

Levha-767: Süheyla Açıkalın Evi’nin (Katalog 43)
cephesindeki madalyon.

Levha-768: Toru Mehmet Güncan Evi’nin (Katalog 5)
cephesindeki madalyon.

Dairevi tipte veya kıvrımdallı tipteki madalyonların Batı etkisiyle yapıldıkları düşünülmektedir. Bu nedenle madalyonlu evlerin geç dönemlerde yapıldığı veya geleneksel ev mimarimize uyan
evlerden sonra yapıldığı ve bir dönemin modası olarak yaygınlaşmış olduğunu söyleyebiliriz.
Dış cephelerde bulunan alçı süslemeler; bazen cumbayı destekleyen eliböğründe, bazen de
üst katlardaki cephe köşelerinde sütun başlığı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ancak bunlar çok
istisnadır ve benzerlerine pek az rastlanmaktadır. Tevfik Tatar Evi’nde (Katalog 81) olduğu gibi
cephe köşesindeki alçı kabartma Korint başlıklı sütun kabartması örneğine diğer evlerde rastlanmamaktadır. Yüksek kabartma olarak yapılan sütun başlığı adeta taş ile yapılan antik örneklerinde
olduğu gibi gerçekçi üslupta yapılmıştır. Alçı kabartmanın daha önce boyalı olduğu ancak sonradan boyasının silindiği anlaşılmaktadır. Niyazi Anlı Haliloğlu Evi’nin (Katalog 101) cumbasını
destekleyen eliböğründesi kenger yaprağı biçimli olup uçları volütlüdür. Eliböğründe altın yaldızlı
boya ile boyanmıştır (Levha 769 ve 770).
Giriş sahanlıklarının tavanlarında çoğu kez madalyon biçimli, nadiren yüksek kabartma dört
yapraklı bitkisel kabartma biçimli alçı tavan göbekleri bulunmaktadır. Yaprak biçimli olanlar yüksek kabartmadır. Madalyon biçimli olanlar oldukça yaygındır (Katalog 4, 5, 14, 28, 30, 40, 42,
43, 81, 94, 131 ve 140). Bazen bu madalyonların içerisinde dört yapraklı yüksek kabartma olarak
yapılmış palmetlere rastlanılmaktadır (Katalog 32, 42 ve 140).
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Levha-769: Tevfik Tatar Evi’nin (Katalog 81) cephe
köşesindeki alçı kabartma Korint başlıklı sütun
kabartması.

Levha-770: Niyazi Anlı Haliloğlu Evi’nin
(Katalog 101) cumbasını destekleyen
eliböğründesi.

Madalyonlu kabartmaların dışında alçı kabartmalı tavanlar da vardır. H. Hüseyin Toka Evi
(Katalog 134) ve Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane Caddesi No. 6’da bulunan ev bu şekildedir.
H. Hüseyin Toka Evi’nin (Katalog 134) giriş sahanlığı tavanında ortada kenger yapraklarından
oluşmuş adeta bir avize gibi görünen alçı süsleme bulunmaktadır400. Çelebiler Mahallesi, Eski
Tabakhane Caddesi No. 6’da bulunan evde palmet motifi girişteki kemerin üzerinde yer almaktadır. Palmet motifi diğerine göre daha sade bir kabartma halindedir. Bu iki evin dışında kalan alçı
kabartmalar madalyon içerisindedir (Levha 771 ve 772).

Levha-771: H. Hüseyin Toka Evi’nin (Katalog
134) girişindeki alçı kabartma kenger yaprağı.

Levha-772: Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane
Caddesi’nde bulunan evin girişindeki alçı
kabartma palmet motifi.

Toru Mehmet Güncan Evi’nde (Katalog 5) giriş sahanlığındaki alçı madalyon içerisinde dört
yapraktan oluşan çarkıfelek motifli alçı kabartma yer almaktadır. Tavanın dört köşesinde kalemişi
palmet motifleriyle köşebentler yapılmıştır. Süleyman Talay ve Suzan Esendir Evi’nin (Katalog
42) giriş sahanlığı tavanında madalyonun içerisinde dört yapraklı palmet motifi ile madalyonun
etrafında kabartma yıldızlar bulunmaktadır. Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) giriş sahanlığı tavanında madalyonun içerisinde dört yapraklı palmet motifi, tavanın köşelerinde bitkisel kabartmalı
alçı köşebentler bulunmaktadır. Giriş sahanlıklarının tavanlarındaki süslemeler değişik mahallelere
yayılmış durumdadır. Belli bir mahallede yoğunluk kazanmamaktadırlar (Levha 773, 774 ve 775).
(400) 2010 yılında, bu yüksek kabartmalı kenger yaprağının yerinde olmadığı görülmüştür.
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Levha-773: Toru Mehmet
Güncan Evi’nin (Katalog 5) giriş
sahanlığındaki alçı madalyon.

Levha-774: Süleyman Talay ve
Suzan Esendir Evi’nin (Katalog 42)
giriş sahanlığındaki alçı madalyon.

Levha-775: Fethi Gülyağcı Evi’nin
(Katalog 140) giriş sahanlığı
tavanındaki madalyon.

Evlerin içerisinde bulunan alçı şerbetliklerin yapılan incelemesinde; genellikle gömme dolaplarla birlikte ya da tek başlarına duvara gömme olarak, alçıdan imal edilmişlerdir. Böyle bir yapı
elemanına zamanla gerek duyulmamasından, bugün evlerde bulunan şerbetlikler kullanılmamakta
sadece dekoratif amaçlı olarak korunmaktadır. Şerbetlikler çok sade olabildiği gibi süslemeli olanlarına da aynı sıklıkla rastlanılmaktadır. Sofalarda, odalarda yer alan şerbetliklerde genel olarak
aynı birbirine yakın süsleme unsurları görülmektedir. Şerbetliklerde iki yanda iki veya üçer nişin
bulunduğu görülmektedir. Odalardaki şerbetlikler çoğunlukla ahşap gömme dolapların ortasına
yer almakta ve duvarın adeta merkezini teşkil etmektedir. Şerbetliğin üst bölümü genellikle yuvarlak kemerli olarak yapılmaktadır.
Geleneksel Isparta evlerinde tek göz halinde sade yapılan çiçekliklerin yanı sıra çoğunlukla
yanları ikişer ve üçer nişli şerbetliklerin olduğu görülmektedir. Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog
121) bulunan şerbetlikler diğer örneklerine oranla daha ince forma sahiptir. Kemerleri daha derin
olup, nişler kemerin dışında yer almaktadır (Levha 776).
İkişer nişli şerbetlikler aynı üçer nişli şerbetlikler gibidir. Yalnız ölçü olarak biraz küçüktürler.
İkişer nişli örneklerde alçı kabartma süslemelere rastlanılmamaktadır. Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) üst kat odasındaki ve Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog 121) bulunan ikişer nişli örnekler
bu tip şerbetlikler hakkında fikir vermektedir. Geleneksel Isparta evlerinde görülen şerbetliklerin
ölçü ve form olarak birbirine oldukça yakın oldukları ancak birbirlerinin aynısı olmadıkları anlaşılmaktadır. Şerbetlikleri yapan ustaların farklı olabilecekleri veya aynı ustanın değişik evlerde
farklı denemeler yaptığını akla getirmektedir (Levha 777 ve 778).
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Levha-776: Tahir Paşa
Konağı’nın (Katalog 121)
şerbetliği.

Levha-777: Hendenlerin Evi’nin
(Katalog 106) üst kat odasındaki
şerbetlik.

Levha-778: İkişer nişli şerbetliğin
çizimi (Çizim B. Kayalı).

Süleyman Güngör Evi’nde (Katalog 68) üst katta bulunan şerbetlik yanları üçer nişli olup kemerinin üzerinde alçak kabartma Rumi süsleme vardır. Şerbetliğin ortası raf olarak kullanılmaktadır.
Şerbetlik diğer evlerde olduğu gibi odanın renginde boyanmıştır (Levha 779, 780, 781 ve 782).
Kıymet Dolmacı Evi’nde (Katalog 3) çiçeklik süsleme yönüyle diğer çiçekliklerden farklıdır.
Çiçeklik üzeri Bursa kemeri biçiminde düzenlenmiş ve kemer derinliğine rozet konulmuştur. Bu
tip süslemeli çiçekliğe diğer evlerde rastlanılmamıştır (Levha 783).
Bazı yuvarlak kemerli şerbetliklerde ise Hendenlerin Evi’nde (Katalog 106) üst kat sofasındaki şerbetlikte olduğu gibi kemerin üzerinde alçı kabartma Rumi motifler bulunmaktadır. Ama
çoğunlukla Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40) olduğu şekilde Rumi motifler kemer derinliğindedir.

Levha-779: Süleyman
Güngör Evi’nde (Katalog
68) üst katta bulunan
şerbetlik.

Levha-780: Yaygın olarak
Levha-781: Pek
kullanılan üçer nişli şerbetlik rastlanılmayan üçer nişli
çizimi (Çizim B. Kayalı).
şerbetlik çizimi (Çizim B.
Kayalı).

Levha-782: Yaygın
olarak kullanılan
şerbetliğin kesiti (Çizim
B. Kayalı).
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Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40) şerbetlik sofanın doğu duvarında yer almaktadır. Şerbetliğin
yuvarlak kemerinde Barok üsluptaki bitki demeti diğer evlerdeki şerbetliklere oranla daha yüksek
kabartma olarak yapılmıştır (Levha 784 ve 785).

Levha-783: Kıymet Dolmacı
Evi’nde (Katalog 3) bulunan
şerbetlik.

Levha-784:
Hendenlerin Evi’nin
(Katalog 106) üst kat
sofasındaki şerbetlik.

Levha-785: Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40) bulunan bir
şerbetliğin kemer süslemesi.

Isparta evlerinde süslemelerin görüldüğü diğer bir alan ise davlumbazlardır. Ocaklarda davlumbazın üzerindeki alçı pano genellikle kabartma süslemelerdir. Yine bu davlumbazların bazen
yanlarında ikişer niş bulunmaktadır. Bazılarında ise dört köşesinde alçı kabartma bitkisel motifli
rozetlerin bulunduğu görülmektedir. İncelenen evlerdeki alçı ocakların mavi renkte ve mavinin
tonlarında boyandıkları dikkat çekmektedir.
Isparta evlerinde görülen karakteristik ocak tipi Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nde (Katalog
141) yer almaktadır. Alçı ocak, evin üst katında ve kuzey duvarındadır. Ocağın alçı davlumbazının
yanları ikişer nişli olup, dört köşesinde birer küçük rozet vardır. İbrahim Uzan Evi’nde (Katalog
144) bulunan alçı davlumbaz iki katlı evin zemin katında, “ekmek evi”nde bulunmaktadır. Davlumbazın yanları ikişer nişli olup ortasında sekiz yapraklı kabartma bitkisel motif vardır. Her iki
evde de yer alan alçı ocakların genellikle bahçeden girişli, iki katlı büyük evlerde yer aldıkları
anlaşılmaktadır (Levha 786, 787, 788 ve 789).

Levha-786: Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nde
(Katalog 141) yer alan ocak.

280

Levha-787: Hamidoğlu Hseyin Ağa Evi’nde yer
alan ocağın davlumbazı.

Isparta Evleri

Levha-788: İbrahim Uzan Evi’nde
(Katalog 144) bulunan ocak.

Levha-789: İbrahim Uzan Evi’nde bulunan ocağın
davlumbazı.

Isparta evlerinde ahşabın dışında diğer bir tavan çeşidi ise alçıdan yapılanlardır. Yine ahşap tavanlarda olduğu gibi tekne tavan biçiminde yapılmaktadırlar. Tavan yüzeyleri çok az evin dışında
düzdür. Isparta’da genellikle tavan göbeklerinde madalyonların bulunduğu görülmektedir. Bunun
dışında tavan göbeği de bitkisel kabartma bulunan evler vardır. Elips biçiminde yani beyzi –ovalalçı tavan tiplerine nadiren rastlanmaktadır. Bu tip tavanlar tavanın tüm hacmini kaplayarak bazen
kademeli olarak yükselmekte, bazen de elips biçimli tavan kabartma olarak yapılabilmektedir.
Tavanların ortasında alçı kabartma bitkisel tavan göbekleri bulunmaktadır.
Elips formunda tavan göbeklerinden birisi Hüseyin Baykara Evi’ndedir (Katalog 11). Ev tek
katlı olup bugün mevcut değildir. Evin yola bakan odasının tavanı elips biçimli tavanı kademeli
olarak yukarıya doğru yükselmektedir. Tavanın ortasında yine tavana uygun olarak yapılmış elips
biçimli madalyon ile içerisinde yaprak motifli alçı tavan göbeği bulunmaktadır. Tavanın dört köşesinde küçük birer rozet bulunmaktadır. Buna benzer olarak ama süslü bir tavan da Hilmi Özdoğancı Evi’ndedir (Katalog 98). Elips formundaki tavan evin bey odası sayılabilecek, duvarları da boya
ile süslemeli bir odada yer almaktadır. Elips biçimli üçüncü ve son tavan ise Çelebiler Mahallesi
1410 Sokak’taki evdedir (Katalog 15). Bu evin tavan göbeği elips biçimli ancak kabartma olarak
yapılmıştır. Bu evde tavan alçalmaktadır. Tavanın iç kısımlarındaki silmelerin ortasında yine yaprak biçiminde alçı kabartma tavan göbeği bulunmaktadır.
İkinci örnekteki evin daha sonraki yıllarda yapıldığı evin ön cephesindeki balkonundan anlaşılmaktadır. Elips biçiminde kabartma olarak pek diğer evlerde rastlamadığımız bu evde alçı tavan
daha eğreti yapılmıştır. Isparta’da elips tip tavanlar sınıflandırma yapılamayacak derecede azdır.
Ancak bu evler incelendiğinde dış veya iç cephesinde süsleme unsurları bulunduğu görülmektedir.
Dolayısıyla evi yaptıran kişilerin zevkleri doğrultusunda işçilik gerektirebilecek böyle bir tavan
tipi yaptırabildikleri için muhtemelen ekonomik durumlarının iyi olduğu düşünülmektedir. Elips
biçimli tavanların ortak özelliği tavan göbeklerinin asma yaprağı biçiminde alçı kabartma olmasıdır (Levha 790, 791 ve 792).
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Levha-790: Hüseyin Baykara
Evi’nin (Katalog 11) tavanı.

Levha-791: Hilmi Özdoğancı
Evi’nin (Katalog 98) tavanı.

Levha-792: Çelebiler Mahallesi
1410 Sokak’ta bulunan evin
(Katalog 15) tavanı.

Tavan göbekleri içerisinde madalyon kabartmalı olanlar çoğunluktadır. Sade olanların yanı
sıra değişik madalyon biçimleri bulunmaktadır. Madalyon kabartmalı alçı tavanların kenarları çoğunlukla yine alçı kabartma süslemelidir. Genellikle iç sofalı evlerde bu tip tavan süslemelerinin
olduğu görülmektedir. Alçı kabartma madalyonlar ya daire biçimli veya elips biçimlidir. Daire
biçimli olan tipler çok yaygındır. Madalyon içerisinde yaprak kabartması bulunan bazı örnekler
vardır. Çok nadir örneklerde ise madalyonun silmeleri farklı biçimlerde yapılmıştır.
Farklı tavan göbekleri olarak; Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin (Katalog 141) üst katındaki 8
yapraklı papatya biçimindeki alçı kabartma tavan göbeği madalyon içerisinde değildir. Evin içerisinde yere atılmış olarak bulduğumuz gülçe biçiminde altın yaldızlı birisi büyük, diğeri küçük
iki alçı parçası, muhtemelen evde tavan göbeği olarak kullanılmaktaydı. Isparta’da bu tip altın
yaldızlı tavan göbeğine başka bir evde rastlanılmamıştır (Levha 793 ve 794).
Buna karşılık Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 137) güneybatı köşesindeki odanın tavanı alçı
kabartmalıdır. Tavan göbeği düz silmeli madalyon içerisinde asma yaprağı biçiminde yüksek kabartmalıdır (Levha 795).

Levha-793: Hamidoğlu
Hüseyin Ağa Evi’nin (Katalog
141) tavan göbeği.

Levha-794: Hamidoğlu Hüseyin
Ağa Evi’nde (Katalog 141) yere
atılmış iki tavan göbeği.

Levha-795: Hasan Çoban
Evi’nin (Katalog 137) tavan
göbeği.

Isparta’da tavanında madalyon bulunan pek çok ev vardır. Madalyonlardan bazıları düz silmeli
olmayıp diğer örneklerinden farklıdır. Toru Mehmet Güncan Evi’nde (Katalog 5), evin güneydoğu
yönde bulunan odasındaki madalyon düz silmelerin dışında meander motifi, bunun dışında Rumi
motiflerle sonlanmaktadır. Bu, Isparta’da geleneksel evlerde rastlanan en farklı tipteki alçı madalyon kabul edilebilir. Ayrıca Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) batı sofasındaki alçı madalyon
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yine ince silmelerle düzenlenmiş, bu silmeleri dik olarak eşit aralıklarla kesen daha kısa silmelerle
zenginleştirilmiştir (Levha 796 ve 797).

Levha-796: Toru Mehmet Güncan Evi’nde (Katalog
5) tavan göbeği.

Levha-797: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121)
batı sofasındaki tavan göbeği.

Alçı tavanlarda tavanın etrafını dolaşan silme, köşelerde birbirinin içerisinden geçerek geometrik motifler oluşturmaktadır. Bu tür örnekler oldukça yaygındır. Bazen de tavanın dört köşesinde
birer rozet yer aldığı veya birer palmet kabartması bulunduğu görülmektedir. Tavanların içbükey
kenarlarında çoğunlukla birer Barok bitki demeti kabartması vardır. Barok üslupta yapılmış bitki
demeti Isparta’da tavan kenarlarında çokça görülmektedir. Tavanın ve göbeğinin süsleme çeşidine
bakılmaksızın Barok üslupta yapılmış bitki demetleri tavanların içbükey kenarlarda tek başlarına
da bulunabilmektedir.
Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) tavanında göbek olmamasına rağmen tavan köşelerinde birer
bitkisel rozet bulunmaktadır. Aynı evin diğer bir odasında ise ortada stilize bitkisel motiflerle alçak
kabartma ile yapılmış madalyon tavan göbeği, tavanın köşelerinde birer palmet, eğrisel yüzeylerde
ise bitkisel madalyonlar görülmektedir (Levha 798 ve 799).

Levha-798: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) tavan
kenarlarındaki süslemeler.

Levha-799: Erol Eriş Evi’nin diğer bir odasının
tavanı. Alçak kabartma bitkisel süslemelidir.
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Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40), evin sofasında iki tane alçı tavan vardır. Bu tavanlardan
birisinin bir örneğine Isparta il merkezinde rastlanılmamıştır. Ancak böyle bir tavan Eğirdir ilçesinde Seydim Mahallesi’nde bulunan bir evin zemin katında görülmüştür (Levha 800, 801 ve
802). Erol Eriş Evi’nin sofasındaki iki alçı tavan kuzey-güney doğrultusunda arka arkaya uzanmaktadır. Bunlardan ilki dörder baklava diliminin uçlarının birbirlerine tek noktada değmesiyle
oluşan motifin tekrarından meydana gelmiştir. Tavan pembe boyalıdır. Böyle bir tavanın benzeri
Eğirdir İlçesi Seydim Mahallesi’nde 206 ada 11 parseldeki evin zemin kattaki odasında bulunmaktadır. Bu evdeki tavan gri renkte boyalıdır. Tavan aynı biçimde düzenlenmiş olup, saçakları
farklıdır. Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40), evin sofasında ikinci tavanı sekizgen olup ortasında
bulunan ve bir merkezden kenarlara doğru eşit şekilde dağılan ışınsal süslemelidir (Levha 803,
804, 805 ve 806).

Levha-800: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40)
sofasında bulunan birinci tavan.

Levha-801: Erol Eriş Evi’nin
sofasında bulunan birinci tavanın
çizimi (Çizim B. Kayalı).

Levha-803: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) sofasında
bulunan ikinci tavan.
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Levha-802: Eğirdir İlçesi
Seydim Mahallesi’nde
206 ada 11 parseldeki
evin tavanı.

Levha-804: Erol Eriş Evi’nin sofasında bulunan ikinci
tavanın çizimi (Çizim B. Kayalı).
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Levha-805: Erol Eriş Evi’nin sofasında bulunan ilk
tavanın saçaklarının çizimi (Çizim D. Demirci).

Levha-806: Erol Eriş Evi’nin sofasında bulunan ikinci
tavanın kesiti (Çizim B. Kayalı).

Bugün mevcut olmayan Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog 121) Isparta’da görülmeyen çeşitlilikte alçı tavanlar vardır. Konak bu yönüyle adeta bir müze gibidir. Üst kattaki odaların alçı
kabartma tavanları Isparta’da alışık olunmadığı biçimde değişik renklerde boyalıdır. Kuzey yöne
bakan bey odası süslemelerin yoğun olduğu bir yerdir. Tahir Paşa Konağı’nın üst katında, tavan
göbeklerinde Rumi ve stilize bitkisel motifler değişik biçimlerde kullanılmıştır. Tavanların köşelerinde palmet motifleri yer almaktadır. Tavanın eğrisel yüzeylerinde çelenk içerisinde bazı yapıları
tasvir eden resimler vardır. Konak bugün mevcut değildir (Levha 807 ve 808).

Levha-807: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) kuzey
yöne bakan bey odası tavanı.

Levha-808: Tahir Paşa Konağı’nın kuzey yöne bakan
bey odası tavanının çizimi (Çizim S. Toğanaş).

Alçı kabartmalar yeşil, kırmızı, sarı ve kahverenginde boyalıdır. Tavan göbeklerinde ve duvardaki resimlerin etrafını çevreleyen çelenklerde altın yaldızların kullanıldığı görülmektedir.
Isparta’da diğer evlerde bu tür zengin ve farklı bir süsleme ile karşılaşılmamıştır. Konak Tahir ve
Abdullah Paşalara aittir. 1875 yılında yaptırılmıştır. Yapan usta bilinmemektedir (Levha 809, 810,
811 ve 812).

Levha-809: Tahir Paşa Konağı’nın kuzey yöne bakan
diğer bey odası tavanı.

Levha-810: Tahir Paşa Konağı’nın kuzey yöne bakan
diğer bey odası tavanının çizimi (Çizim S. Toğanaş).
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Tekne tavanların ve yuvarlak madalyonların Rönesansın bir yansıması olduğu, daha sonra
bunun yerini Barok sanatında görülen eğri kıvrımların, kıkırdakların ve kulak memesine benzeyen
biçimlerin aldığı söylenmektedir. Barok sanatında görülen bu şişkin biçimler stüko –(mermer tozu,
alçı karışımı) ve alçı gibi daha yumuşak malzemeleri gerektirmiştir401.

Levha-811: Tahir Paşa Konağı’nın kuzey yöne
bakan bey odası tavan göbeği.

Levha-812: Tahir Paşa Konağı’nın bey odasının kapısının üzerindeki
Barok üslupta yapılmış alçı süsleme.

İlçelerde bulunan bazı evlerin tavan süslemeleri Isparta evlerinin tavanlarında görülen süsleme
unsurlarından çok daha farklıdır. Bu farklılık ilçelerdeki süsleme anlayışından mı kaynaklanmaktadır yoksa tesadüfen bizim tespit ettiğimiz evler istisna örnekler olup olmadığı anlaşılamamaktadır.
Ama her halükarda ilçelerle il merkezinin arasında evlerin mimari unsurları konusunda büyük farklar
bulunmaktadır. İlçelerde tespit edilen evlerin süsleme unsurlarına Isparta il merkezinde rastlanılmamıştır. Hâlbuki il merkezinde çok daha gelişmiş tekniklerin kullanılabildiği, konusunda iyi yetişmiş
ustaların daha kolay bulunabildiği düşünülürse ilçelerdeki evlerin süsleme açısından il merkezinden
daha geride olmaları gerekirdi. Ama tarihte Eğirdir, Uluborlu gibi ilçeler birer beylik başkentleriydi.
Atabey İlçesi, Afşar nahiyesi de birer büyük merkez konumundaydı. Böyle düşünüldüğünde tarihten
gelen bir anlayışla buralarda bulunan evlerin çok muhteşem ve süslü olmaları doğal karşılanmalıdır.
Isparta dışında tavanlarında alçı işçiliğinin dikkat çektiği evlere en güzel örneklerden birisi
de Gönen İlçesi İğdecik Köyü’ndeki Demirci Mehmet Efe’nin ikamet ettiği konakta bulunmaktadır. Konağın tavanları Isparta il merkezindeki evler gibi yine tekne tavan olarak yapılmıştır. Yola
bakan odaların tavan göbeklerinde kabartma alçı birer madalyon içerisinde; yüksek kabartmalı,
yine alçı malzeme ile yapılmış içi dolu meyve tabağı betimlenmiş olup, madalyonların dört bir
yanı Barok üslupta yapılmış bitki demeti ile süslenmiştir. Meyvelerin her birisi değişik renklerde
boyanmıştır. Meyve tabağı incelendiğinde; mandalina, domates, biber, bamya, incir ve limon gibi
bazı yiyecekler rahatlıkla seçilebilmektedir. Meyveler oldukça gerçekçi olarak ve kendi renkleri
kullanılarak betimlenmiştir. Tekne tavanların kenarlarında; mavi yeşil ve kahverengi boyalı üç sıra
silme bulunmaktadır (Levha 813 ve 814).
(401) Suut Kemal Yetkin, Barok Sanat, İstanbul, 1977, s. 12.
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Levha-813: Gönen İlçesi İğdecik Köyü’ndeki Demirci
Mehmet Efe’nin ikamet ettiği konağın alçı tavanı.

Levha-814: Gönen İlçesi İğdecik Köyü’ndeki
Demirci Mehmet Efe’nin ikamet ettiği konağın alçı
tavan göbeği.

Gerçekçi üslupta yapılarak kendi renklerine boyanmış olan meyvelerin tasviri, Isparta’da diğer evlerde görülmemektedir. Meyve tabağı içerisindeki limon ve mandalina gibi sıcak iklimlerde
yetişen meyvelerin tasvir edilmesi; bunu süslemeyi yapan ustanın gezdiği yerlerden ve hayal gücünden kaynaklanabileceğini akla getirmektedir402.
Tahir Paşa Konağı ve Demirci Mehmet Efe’nin Milli Mücadele yıllarında karargah olarak
kullandığı konak gibi plan ve süsleme açısından özellik arzeden evlerin benzerleri diğer bazı yerleşim yerlerinde de bulunduğunu anlıyoruz. Muhtemelen bu tip konaklar içinde yaşayan kişilerin
sosyal durumlarının ve zenginliklerinin bir göstergesi olarak özellikle iç süslemesine çok önem
vermektedirler. Örnek olarak Birgi’de Çakırağa Konağı’nın da duvarlarında süslü tablolar ve meyve resimleri bulunduğunu öğreniyoruz403
9.6. Diğer Süslemeler:
Isparta’da renkli cam işçiliğinin evlerde uygulanmadığı söylenebilir. İncelemelerde üç evin
haricinde, renkli cam işçiliğine sahip herhangi bir evin olmadığı tespit edilmiştir. Her üç ev de
birbirine uzak olup ayrı mahallelerdedir. Bu evlerden birisi Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’dir (Katalog 141). Evin üst katında, giriş kapısının üzerindeki aydınlık penceresinde renkli cam işçiliğinin
olduğu görülmektedir. Kapı güney yöne bakmaktadır. Camlarda yeşil, mavi, kırmızı ve sarı renkler kullanılmıştır. Ortada bir dik ve bunun her iki yanında yatay birer oval camın tekrarından bir
kompozisyon oluşturulmuştur. En fazla özenle yapılmış olan renkli cam işçiliğinin bu evde olduğu
söylenebilir. Diğer evlerde bulunan cam işçilikleri daha sadedir. Tevfik Turak Evi’nin (Katalog
85) güneydoğudaki odasının, doğu yöne açılan penceresinin renkli iki camı vardır. Ancak ahşap
şebekeli olan bu pencerede iki adet kırmızı cam parçası kalabilmiştir. Diğer camlarının önceden
renkli olup olmadığı bilinememektedir. Penceredeki renkli camlar kare biçimli küçük parçalardır.
Üçüncü ev ise Eyüp Bey Evidir (Katalog 125) (Levha 815, 816 ve 817).

(402) Doğan Demirci, a.g.m., s. 139.
(403) H. Rahmi Ünal, Birgi (Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001, s. 141-152.
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Levha-815: Hamidoğlu Hüseyin
Ağa Evi’ndeki (Katalog 141) renkli
cam işçiliği.

Levha-816: Tevfik Turak Evi’nde
(Katalog 85) renkli cam işçiliği.

Levha-817: Eyüp Bey Evi’ndeki
(Katalog 125) renkli cam işçiliği.

Bu evde de ilk örnekte olduğu gibi giriş kapısının üzerindeki aydınlık penceresinde kırmızı,
mavi, sarı ve yeşil renkte cam kullanılmıştır. Fakat ilk örnekte olduğu gibi elips biçimli camlar
kullanılmamıştır. Pencere yatay dikdörtgen formludur. Bu pencerede de renkli camlar küçük kare
formlu parçalar olarak kullanılmıştır. Son iki evde kullanılan renkli camlar sanki başka bir yerde
kullanılmakta iken değerlendirilmesi amacıyla bu evlere takılmış gibi görünmektedir.
10. Malzeme ve Teknik:
Eski Türk evlerinin, ahşap ya da pişmemiş toprak yani kerpiç malzemeden yapıldığı için zamanın ve tabiat şartlarının olumsuz etkilerine dayanamadığı, bu nedenle iki yüz yıl önce yapılmış
evlere pek az rastlanıldığı belirtilmektedir404. Osmanlılar tarafından fethedilen ülkelerde, memlekette kalıp yeni devletin vatandaşı halindeki yerli işçiler ve duvarcı ustaları aynı yapı metodu ile
ev yapmakta devam etmiş, aynı bölgesel gelenekleri yaşatmışlardır405.
Malzemenin tabiatı gereği eski Isparta evlerinden ahşap malzeme ile yapılanlar çok çabuk tahrip olmakta, kesme taş ile yapılanlar ise daha uzun yıllar ayakta ve sağlam kalmaktadır. Tamamen
kesme taş ile yapılan örnekler ise çok azdır. Kesme taş ile yapılan evlerin genellikle daha önce
Isparta’da yaşamış gayrimüslimlere ait oldukları tahmin edilmektedir. Bu evlerin dış cepheleri
oldukça süslü ve dikkat çekicidir.
10.1. Taş:
Isparta evlerinin bodrum ve zemin katlarının bütünü, tamamen kırma moloz taş ile aralarına
harç kullanılarak yığma tekniğinde yapılmıştır. Çoğunlukla zemin katlarda aralarında ahşap hatılların kullanıldığı kaba yontu taş duvarlar bulunmaktadır. Isparta’da bazı evlerin diğerlerinden
farklı olarak kuzeye bakan cepheleri taş-karkas olarak yapıldığı görülmektedir.
Bunların dışında istisna olan bazı evler vardır. İstisna olan evlerden Kadir Boylu Evi (Katalog
36) ile Çelebiler Mahallesi, Şakir Sokak, No 9’da bulunan evlerin bodrum katları kırma moloz taş
olmayıp, düzeltilmiş yassı taşlarla yapılmıştır. Ayrıca bu iki evin subasmanı seviyesindeki taş duvarlarında, aralarda ahşap hatılların kullanılmadığı da görülmektedir. Evin köşelerine isabet eden
yerlerde düzgün kesme taş kullanımı vardır. Buna benzer şekilde Şükrü Gülşen Evi’nin (Katalog
136) ön cephesinde düzgün kesme taş kullanılırken diğer cephelerde moloz taşlar kullanılmıştır.
Şükrü Gülşen Evi’nin bodrum kat duvarlarındaki taşların aynı ölçülerde olmadığı yeknesaklık
sağlanmadığı görülmektedir (Levha 818, 819 ve 820).
(404) Celal Esat Arseven, a.g.e., s. 104.
(405) Celal Esat Arseven, a.g.e., s. 105.
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Ahşabın hafif olması, kolay işlenmesi, yatay yüklere karşı alınacak önlemlerde daha kolay
kullanılması gibi özellikleriyle, deprem kuşağı olan Anadolu’da ve özellikle ormanlara yakın olan
yerlerde ahşabı sürekli kullanılan malzeme haline getirmiştir. Isparta evlerinde ahşap malzeme;
yapının duvarları, döşemeleri, kapıları, pencereleri, duvarları ve çatısı başta olmak üzere hemen
her bölümünde yer almaktadır.

Levha-818: Kadir Boylu Evi’nin
(Katalog 36) moloz taşla yapılan
bodrum katı.

Levha-819: Çelebiler Mahallesi,
Şakir Sokak, No 9’da bulunan evin
taştan yapılan bodrum katı.

Levha-820: Şükrü Gülşen Evi’nin
(Katalog 136) taştan yapılan bodrum
katı.

Buna karşılık Emre Mahallesi 3801 Sokak (Katalog 39), Turan Mahallesi 2210 Sokak (Katalog
147) ve Doğancı Mahallesi 2435 Sokak’ta (Katalog 35) bulunan evlerin zemin katları Isparta’nın
karakteristik ev mimarisine uygun olarak kırma ve iri moloz taşlarla yapılmış olup aralarında ahşap hatıllar kullanılmıştır (Levha 821, 822 ve 823).

Levha-821: Emre Mahallesi 3801
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 39)
zemin katı.

Levha-822: Turan Mahallesi 2210
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 147)
zemin katı.

Levha-823: Doğancı Mah.,
2435 Sokak No. 15’de bulunan
evin (Katalog 35) zemin katı.

Yine Isparta il merkezindeki dış sofalı evlerde görüldüğü üzere Çelebiler Mahallesi, Eski
Tabakhane Sokak’ta bugün mevcut olmayan evin zemin katı ve kuzey dış cephe duvarı tamamen
moloz taşlarla yapılmıştır. Her 50-60 cm aralıklarla ahşap hatıllar kullanılmıştır. Kuzey cephe
duvarları taş olan 22 adet ev tespit edilmiştir. Bunlar genellikle ikişer katlı olan evlerdir. Muhtemelen kışın şiddetli geçmesi dolayısıyla bir önlem olarak kuzey cephe duvarları taş olarak yapılmaktadır.
Isparta evlerinde cumbalar hangi yöne bakarsa baksın bağdadi olarak yapılmaktadır. Bunlara örnek olarak Gazikemal Mahallesi 1308 Sokak’ta bulunan ev (Katalog 59) ile Mehmet Şefik
Doğan Evi (Katalog 20) gösterilebilir. Her iki evin de kuzey duvarları moloz taş örgü olmasına
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karşılık aynı duvarın devamı olan cumbaların bağdadi olarak yapıldıkları görülmektedir. Kurtuluş
Mahallesi 1421 Sokak’taki 17 numarada bulunan evde (Katalog 128) ise cumba kuzey yönde olmasına rağmen, cumba kısmı bağdadi diğer duvarlar moloz taş ile yapılmıştır. Yapılan incelemelerde kuzey cephelerdeki cumbaların tamamı bağdadi tekniğinde yapıldığı anlaşılmaktadır (Levha
824, 825 ve 826).
Genellikle yığma moloz taş olarak inşa edilen zemin katlarda ahşap hatıllar çok sık aralıklarla
kullanılmıştır. Üst katta duvarlar ahşap çatkı arası, kerpiç dolgu “hımış” veya bağdadi olarak inşa
edilmiştir. Ahşap kargasın esasını teşkil eden ahşap dikme ve payandaların arası dar, dikey olarak
bölünmekte ve aradaki kalan boşluklar kerpiç dolgu malzemesiyle doldurulmaktadır. İl merkezinde
tamamen tuğla ile yapılmış olan toplamda 2 ev bulunmaktadır. Tuğla malzeme genellikle ocaklarda,
bacalarda ve nadiren de pencere sövelerinde süsleme malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Levha-824: M. Şefik Doğan
Evi’nin (Katalog 20) kuzey
duvarı.

Levha-825: Gazi Kemal Mahallesi,
1308-1310 sokak, No: 70’da bulunan
evin (Katalog 59) kuzey duvarı.

Levha-826: Kurtuluş Mah., 1421
Sokak No:17’deki evin (Katalog
128) kuzey duvarı ana yola
bakmaktadır.

Isparta’da Sav Kasabası’nda ocağı bulunan ve yerel taş çeşidi olan köfke taşların moloz değil
yalnızca düzgün kesme taş olarak işlendiği anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalarda eski Isparta
evlerinde kullanılan köfke taşları işleyen herhangi bir usta veya usta ismiyle karşılaşılmamıştır.
Yalnızca bu konuda yapılan bir araştırmada Burdurlu Nuri Fazlı ustanın köfke taş işlemeciliği
konusunda uzman olduğu ve Isparta’da bazı inşaatlarda çalıştığı tespit edilmiştir406.
Nuri Fazlı Usta’nın Isparta’da resmi yapılar, pazar yerleri, mezarlık kapıları ve havuzlar gibi
yapılarda çalışmış olduğu öğrenilmiş ancak Isparta’da herhangi bir evin yapımında çalışmadığı
anlaşılmıştır. Isparta’da köfke taş ile yapılan eski evler ya Nuri Fazlı ustadan önce yapılmış ya da
evleri yapan ustalar daha farklı sistemlerle çalışmaktadırlar. Ancak birinci ihtimalin daha doğru
olabileceği yani evlerin ustanın çalıştığı tarihten önce yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Nuri
Usta 1934 yılında mesleğine başlamıştır. O zaman evler bu tarihten önce yapılmış olmalıdır. 1934
yılından sonra köfke taş işçiliği ile yapılan ev bulunmadığı veya ustanın böyle bir evde çalışmadığı
tahmin edilmektedir.
Dudu ve Meral Toka Evi’nin (Katalog 133) güney duvarı ile Hasan Çoban Evi’nin (Katalog
137) tamamı düzgün köfke kesme taş ile yapılmıştır. Hasan Çoban Evi’nin batı cephe duvarında
(406) Nuri Fazlı Usta 1916 yılında Burdur İli’nin Kuzköy’de doğmuş ve 18 yaşındayken tren istasyonlarında taş işçiliği ile mesleğine başlamıştır.
Isparta’da hükümet konağı yapımında ve Eğirdir’de tarihi eserlerin onarımında görev almıştır. Bkz. Nuran Davaz, Köğke Taş İşlemeciliği ve
Burdur’lu Taş Ustası Nuri Fazlı, SDÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Bitirme Tezi, Isparta, 2006, s. 3.
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1897 yılında ölen Nikola isimli bir şahsa ait mermer üzerine kabartma olarak yazılmış kitabe vardır. Kitabe üzerinde 1897 yılı tarihi bulunmaktadır. Ev tamamen ortası kabartılmış düzgün kesme
taştan yapılmıştır. Dudu ve Meral Toka Evi’nin (Katalog 133) ise güney cephe duvarı düzgün kesme taş ile yapılmıştır. Doğu yöne bakan üçgen alınlığında 1901 tarihi boya ile yazılmıştır (Levha
827 ve 828).
Her iki örneğin Rum Evi olduğu tahmin edilmektedir. Bunların dışında H. Hüseyin Toka Evi
gibi (Katalog 134) tamamıyla kesme taştan yapılan veya Fethi Gülyağcı Evi (Katalog 140) gibi
zemin katı düzgün kesme taş ile yapılanlar vardır Ancak bunların da Rum Evi olması hem konum
olarak hem de yapılış tarzı olarak muhtemel görünmektedir.

Levha-827: Dudu ve Meral Toka Evi’nin (Katalog 133) güney cephesi.

Levha-828: Hasan Çoban Evi’nin batı
cephesi (Katalog 137).

Üst katları bağdadi olan bazı evlerin zemin katında yer yer düzgün kesme taşın kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Sermet Mahallesi 1208 Sokak’ta bulunan evde (Katalog 129) ve Şükrü Gülşen
Evi’nde (Katalog 136) olduğu gibi zemin katın bir cephesinde bu tip taşların kullanıldığı evler
vardır. Bu evler Muhtemelen Rum Evi değildir. Plan ve cephe düzeni açısından Rum evlerinden
daha farklıdırlar. Bu evlerde sadece ön cephenin düzgün görünmesi amacıyla tek cephenin köfke
düzgün kesme taş ile inşa edildiği düşünülmektedir.
10.2. Maden:
Madeni malzemenin; pencere korkulukları, kapı kilitleri, kapı menteşeleri, anahtarları, kapılardaki kalpaklı çiviler, kapı tokmakları ve çekecekleri, gibi kısıtlı yerlerde kullanıldıkları görülmektedir. Maden olarak kullanılan mimari unsurlarda malzeme ve işçilik birbirine çok yakındır.
Muhtemelen döküm atölyelerinde belli kişiler tarafından imal edilmiş gibi görünmektedirler. Yerlerinden sökülmeleri kolay olan bu malzemelerin pek çoğu günümüze kadar gelememiştir. Madeni
malzemelerden en sık karşılaşılan tipi genellikle dövme veya döküm demir olanlardır. Bölgede
çok az kullanıldığı görülen dövme demir işçiliğinin; evlerin kapı, pencere ve balkon korkuluklarında kullanıldığı görülmektedir. Önceleri sadece kapı tokmaklarında, menteşelerde ve ahşabı
sabitlemekte kullanılan metal, 19. yüzyıldan itibaren pencere parmaklıkları ve korkulukların başta
gelen malzemesi olmaktadır.
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Isparta’da bulunan birkaç demir cümle kapısının ise Ege’deki Rum ve Levanten evlerinin
cümle kapıları ile benzerlik gösterdikleri düşünülebilir.407 Yine demir kapılı evlerin pencere kepenklerinin de demirden yapıldıkları görülmektedir. Bunların yanı sıra pirinç döküm malzeme,
özellikle kapı kolları ve tokmaklarında karşımıza çıkmaktadır. Buna göre Isparta evlerinde kullanılan madeni eşyalar ve mimari unsurlar dört başlık halinde incelenebilir;
1- Kapılar, kapı kilit mekanizmaları, menteşeleri ve anahtarları, kalpaklı çiviler,
2- Parmaklıklar ve korkuluklar,
3- Pencere kepenkleri,
4- Kapı kolları ve tokmakları.
Isparta evlerinde demirin mimaride kullanımı alanları incelendiğinde demir malzeme ile yapılan kapılar ve kapı aksamları oldukça fazla yer kaplamaktadır. Kapı kilidi ve mekanizmalarının
aynı biçimde yapılmış oldukları görülmektedir. Demir malzemeden yapıldığı görülen bu mekanizmaların hemen tamamı aynı biçimde çalışmaktadır. Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121), Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin (Katalog 141) ve Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) kapı kilit
mekanizmaları bize bu konuda fikir vermektedir (Bkz. Levha 472, 473 ve 474).
Kapı menteşe ve zıvanaları için bir örnek vermek gerekirse Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog
140) giriş kapısı gösterilebilir. Kapı anahtarları hemen hemen form olarak birbirlerinin aynısı olup
genellikle demir malzeme ile yapılmaktadırlar. Kilit mekanizmalarını açın anahtarlar da birbirine
yakın formdadır. Müşerref Büyüksilleli Evi’nin (Katalog 99) kapı anahtarları bizi anahtarların
formu hakkında yeterince aydınlatmaktadır (Levha 829 ve 830).

Levha-829: Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog
140) cümle kapısının menteşesi.

Levha-830: Müşerref Büyüksilleli Evi’nin
(Katalog 99) kapı anahtarı.

(407) Feyyaz Erpi, “Sosyo-Kültürel Yapının Yerel Konut Mimarisi Üzerindeki Yansıması Üzerine Kıyaslamalı Üç Örnek: Anadolu’daki Türk, Rum
ve Levanten Konut Mimarileri”, Türk Halk Mimarisi Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1991, s. 73-84.
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Yine kapılara ait olmak üzere demir malzeme ile yapılan kalpaklı çivilerin de hem kapının
arkasındaki yatay kuşakları tutturmada iyi bir araç olarak hem de kapının dış yüzünde süsleme
amaçlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Kalpaklı çiviler büyük giriş kapısı olan evlerde veya
bahçe kapılarında sıklıkla görülmektedir. Doğancı Mahallesi 2416 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 33) cümle kapısında üç sıra kalpaklı çivi bulunmaktadır. Kalpaklı çiviler oldukça iri başlı
ve başlıkları bazen hafif konik durumda olanların başlıkları sivridir. Kalpaklı çivilerin tiplerinin
birbirine çok yakın oldukları görülmektedir. Ancak ölçüleri bazen farklı olabilmektedir. İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 94) bahçe kapısındaki üç sıra kalpaklı çivi
oldukça iridir. Ama sivri değil yassıdırlar. İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 84) bahçe kapısındaki kalpaklı çiviler ise diğerlerine oranla daha küçük başlı ancak daha
sivri oldukları görülmektedir. Buna göre ölçülerin dışında kalpaklı çivilerin başlarının kimisi
yassı, kimisi ise sivri olabilmektedir. Tüm kapılarda tek sıra çivinin başlangıcında, kapının söve
tarafında iki çivi bulunmaktadır. Çivilerin tamamı demir malzeme ile yapılmışlardır (Levha 831,
832, 833 ve 834).

Levha-831: Doğancı Mahallesi 2416 Sokak’ta bulunan
evin (Katalog 33) cümle kapısındaki üç sıra kalpaklı
çividen detay görünüm.

Levha-832: İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan
evin (Katalog 94) bahçe kapısındaki üç sıra kalpaklı
çividen detay görünüm.

Levha-833: İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 84) bahçe kapısındaki kalpaklı çiviler.
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Levha-834:İskender Mahallesi İnce Sokak 14 numarada bulunan evin kalpaklı çivi ile yapılan kapısının detay
görünümü.

Dövme ya da döküm demirden yapılan kapı kolları ve tokmaklarının sayısı oldukça azdır.
Kapı kollarının ve tokmaklarının demire şekil verilerek yapılması bir hayli zor olmalı ki böyle
malzemenin sınırlı sayıda olması bunun bir göstergesi olmaktadır. Basit küçük halka biçimli çekecekler ve bunlara ait aynaların dökme demirden yapıldıkları görülmektedir (Bkz. Levha 462,
463 ve 464). Demir malzeme ile yapılan kapı kollarına da genellikle bahçeden girişli evlerde yer
almaktadır. Bahçe kapısında dövme demir kapı kollarının kullanılması muhtemelen dövme demir
malzemenin döküm pirinç gibi alımlı olmaması kaygısını da taşıdığı anlaşılmaktadır. Böyle bir
kapı koluna Muzaffer Evran Evi’nde (Katalog 47) rastlanılmıştır. Evin güney yöne bakan bahçe
kapısının kolu dövme demir işçiliği ile yapılmıştır. Kapı kolunun üzeri kazıma yöntemiyle süslenmiştir (Levha 835).
Demir malzemeden yapılan pencere korkulukları geçmeli türdendir. Lokmalı tip tabir edilen parmaklıklara geleneksel Isparta evlerinde rastlanılmamıştır. Geleneksel Isparta evlerinde en
çok görülen pencere parmaklığı geçmeli türden olanlardır. Bunlar genellikle dövme demirden yapılmışlardır. Evlerin bazıları yarım demir parmaklıklıdır. Evlerin genellikle zemin katları demir
parmaklıklıdır. Muhtemelen güvenlik amacıyla zemin katlarda demir parmaklık kullanıldığı anlaşılmaktadır. Demir parmaklıklarda kalınlık olarak belli bir ölçü bulunmamaktadır. Fikret Göksel
Evi’nde (Katalog 17) olduğu gibi geçme zemin katta bu şekilde geçme demir parmaklıklar bulunmaktadır. Ethem Pehlivan Evi’nde (Katalog 21) aynı biçimde zemin katta geçme demir parmaklıklar vardır. Bu tür parmaklıklar pencereyi tamamen örtmektedir. Ancak Isparta’daki evlerde sıkça
görülen perforje demir parmaklıklar ise yarım olabilmektedir (Levha 836 ve 837).

Levha-835: Muzaffer Evran
Evi’nin (Katalog 47) dövme
demir kapı kolları.
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Levha-836: Fikret Göksel Evi’nde
(Katalog 17) zemin kattaki geçme demir
parmaklıklar.

Levha-837: Ethem
Pehlivan Evi’nde (Katalog
21) zemin kattaki geçme
demir parmaklıklar.
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Yarım demir parmaklıkların dekoratif amaçlı olarak 20. yüzyıl başlarında kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Yarım perforje demir parmaklıklardan birisi Kıymet Dolmacı Evi’nde
(Katalog 3) diğeri Nevzat Orhan Evi’ndedir (Katalog 78). Ancak en eski tip olanı geçme demir
parmaklık olmalıdır. Perforje demir parmaklıkların ise daha sonraki yıllarda yapılmış oldukları
tahmin edilmektedir. Perforje demir parmaklıklar, Aydın Gökmen Evi’nde (Katalog 52), evin merdiveninde de görüldüğü gibi aynı zamanda balkon korkuluğu veya merdiven korkuluğu olarak da
kullanılmaktadır (Levha 838, 839 ve 840).
Isparta il merkezinde demirden yapılan pencere kepenklerine sahip çok az ev bulunmaktadır.
Kepenkler genellikle çift kanatlıdırlar. Bu tür kepenklerin ‘Rum Evi’ olarak adlandırılan ve tamamıyla düzgün kesme taş ile yapılan evlerde kullanıldıkları görülmektedir. Kepenk olmayan düzgün
taş ile yapılan evlerde ise pencerelerin alt kısımlarında kalan kelebek biçimli mandallardan, demir
kepenklerin yerlerinden sökülmüş oldukları anlaşılmaktadır. Ancak bazı evler müstesna olmak
üzere demir kepenk kullanımı Isparta evlerinde yaygın değildir (Bkz. Levha 548 ve 549).

Levha-838: Kıymet
Dolmacı Evi’nin (Katalog 3)
perforje demir parmaklığı

Levha-839: Nevzat Orhan
Evi’nin (Katalog 78) perforje
demir parmaklığı.

Levha-840: Aydın Gökmen
Evi’nde (Katalog 52) perforje
demir merdiven korkuluğu.

Evlerin cümle kapılarında yer alan kapı tokmakları ve kolları büyük çoğunlukla pirinç döküm
tekniğinde yapılmışlardır. Çok az sayıda demir malzeme ile yapılmış kapı koluna rastlanmıştır.
Karaağaç Mahallesi 1210/1 Sokak’ta bulunan evlerin kapı kolları ve tokmakları çeşitlilik açısından adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Bu kapı kolları ve tokmakları pirinç döküm tekniğinin en güzel örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sokak üzerinde 12 numaralı evdeki cümle
kapısında yarım daire biçimli bir kapı tokmağı, yine aynı sokakta 8 numaralı evde ise “C” biçimli
pirinç döküm tekniğinde yapılmış kapı tokmağı bulunmaktadır. Aynı zamanda kapı çekeceği olduğu görülen bu tip kapı tokmaklarına Isparta’da pek rastlanılmamaktadır. Aynı sokakta 4 numaralı
evde bulunan yassı ve çapraz takılmış kapı kolları Isparta’da pirinç döküm malzeme ile yapılan
kapı kollarının yine güzel bir örneğini oluşturmaktadır (Bkz. Levha 451, 465 ve 568).
Sonuç olarak; maden kullanımında belli formların tercih edildiği ve kullanıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin kapı kilitleri, kilit mekanizmaları, kapı zıvanaları, ve menteşeleri, kalpaklı çivilerin
formları hemen hemen bir birinin aynıdır. Buna benzer olarak pencerelerde kullanılan geçme demir parmaklıklar da aynıdır. Kapı kolları, tokmakları ve çekecekleri birkaç farklı formda karşımıza
çıkmaktadır. Ama yapım tekniklerinin aynı ya da birbirlerine çok yakın oldukları görülmektedir.
Özellikle pirinç döküm tekniğindeki kapı kolları, tokmakları ve çekeceklerinin seri olarak üretilmekte oldukları ve ülkemizin pek çok kentinde aynı formlarda kullanıldıkları anlaşılmaktadır.
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10.3. Ahşap:
Yörede ahşap sanatının icra edildiği dönemlerde hızar ve diğer elektrikli araç ve gereç bulunmadığı için ormandan kesilen tomruk, kolostro denilen iki tarafı saplı kalın bıçkılarla biçilerek, tahta haline getirildiği bildirilmektedir408. Ahşap malzeme; taşıyıcı sistemde, doğramada ve
örtüde kullanılmıştır. Bu ana malzemelerden başka yardımcı malzeme olarak ta toprak ve alçı
kullanılmıştır. Üst katlar, tüm yapılarda beyaz sıvalıdır. Kat arası bölmeler ve çatı, ahşap çatkıdır.
Yapılarda taş duvarlar 40 veya 50 cm kalınlığında olabilmektedir. Tek katlı evlerde bodrum katın,
iki katlı evlerde ise zemin katın taş duvarları dışta sıvasız bırakılmış, içte sıvanmıştır. Üst kattaki
duvarlarda, içte ve dışta bağdadi üzerine saman, kireç, kum karışımı bir sıva ile sıvanmış, yüzeyin
daha düzgün olması amacıyla kaba sıva üzerine ince sıva kullanılmıştır.
Evlerin inşasında açılan temelin derinliği 1-1,5 metre kadar, genişliği ise 50-70 cm kadar
olduğu söylenmektedir. Duvarda kullanılan ahşap hatılların genellikle sedir ağacından yapıldığı,
iki yatay kadronun ‘piştuvan’ adı verilen kadronlarla birbirine bağlandığı, bununla birlikte ahşap
hatılların duvarın dayanıklılığını arttırması nedeniyle sık aralıklarla konulmasına dikkat edildiği
anlaşılmaktadır409.
Duvarın harcı için toprağın akşamdan ıslatılıp, çiğnenerek karıştırılmakta ve bir gün dinlendirilmektedir. Eskiden ‘ak toprak’ adı verilen toprak -daha çok özellikle ocakların sıvanmasındakullanılmaktadır. Bölgede “Horasan Harcı” adı verilen kiremit tozu+kireç+az miktarda kum ve su
karışımından elde edilen bağlayıcı harç ise duvarlarda kullanılmaktadır. Üst kat duvarları, hafif
olması için bağdadi olarak yapılmaktadır. Isparta’da ‘hımış’ adı verilen bu yapı sistemi; ahşap
çıtaların yaklaşık 1 cm kalınlığında, 3 cm kadar eninde kesilmeleriyle elde edilmektedir.
Hüseyin Baykara Evi’nin (Katalog 11) yıkılan batı duvarı, bize bağdadi duvarların yapılış
sistemi ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Hüseyin Baykara Evi günümüzde mevcut değildir.
Ev yıkılmak üzere iken çekilen fotoğrafları, bağdadi yapıda kullanılan ahşap malzemenin nasıl
düzenlendiğini çok iyi anlatmaktadır. Yapılan incelemelerde evlerin muskalı dolma tabir edilen
tarzda bağdadi sistemle yapıldıkları anlaşılmaktadır410. İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan
evin (Katalog 93) yine batı duvarında yıkılmalar vardır. Çıtaların içerisinde bulunan ahşap kargas
sistem evin bu duvarında kendini belli etmektedir (Levha 841, 842 ve 843).

Levha-841: Hüseyin Baykara
Evi’nin (Katalog 11) batı
duvarında bağdadi sistemin
kuruluşu.

Levha-842: İskender Mahallesi İnce
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 93)
batı cephesinde bağdadi sistemin
kuruluşu.

(408) Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi- 22.03.2008
(409) Reha Günay, a.g.m., s. 82. Yatay ahşap unsurlara “piştuvan” denilmektedir.
(410) Neslihan Özhan, a.g.e., s. 144.
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Levha-843: Muskalı
dolma tabir edilen ahşap
kargas yapı sistemi
(Çizim N. Özhan).
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Evlerin yapımında kullanılan ağaç cinslerinin genellikle bölgesel karaktere göre değişiklik
gösterdiği söylenilmekte, geçmişten bu yana Orta Anadolu’da en çok söğüt, kavak ve bazı yerlerde
beyaz çam ağacının kullanıldığı, Batı Anadolu’da, genellikle meşe ve sarı çamın tercih edildiği,
Güney Anadolu’da ahşap kullanımında genellikle katran, karaçam, kızılçam ve sedir ağacının kullanıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. Bu bölgelerin içerisinde Isparta Güney Anadolu Bölgesi
içerisinde gösterilmiştir411. Isparta’da ahşap karkas sistemde inşa edilen evlerde, katran, karaçam,
kızılçam ve sedir ağacı, dolgu malzemesi olarak taş ve kerpiç kullanılmıştır412. Ancak Isparta’daki
evlerin yapımında özellikle -civarda çok bulunan- katran adı da verilen sedir ağacı diğer ağaçlardan daha fazla tercih edilmiştir. Çünkü sedir ağacının böceklere, mantara ve tabiatın olumsuz
şartlarına dayanıklı olduğu söylenmektedir413.
Bazı evlerin cephelerindeki sıvaları döküldüğünden ahşap kargas sistemin üzerine çakılan çıtalar ortaya çıkmıştır. Fikret Göksel Evi’nin (Katalog 17) bunlardan birisidir. Evin gönyeli çıkmasında bulunan sıvalar dökülmüş ve iskelet üzerindeki küçük çıtalarla yapılan ahşap kaplama ortaya
çıkmıştır. Bu da ahşabın yapılarda kullanımı hakkında bir fikir vermektedir (Levha 844).
Hüsrev Tayla, ahşap bağdadi duvarları anlatırken hımış adı verilen ve ahşap kargas doku içerisinde kerpiç, tuğla veya taş dolgu yapılarak oluşturulan bu sistemi geleneksel Türk ev mimarisinde
ikinci şekil olarak değerlendirmektedir. Bursa Tipi bağdadi sitem olarak bahsettiği hımış yapılarda
dış kısımdaki çıtalar ince ve sık çakılırken, bazı Antalya evlerinde buna uyulmadığından bu çıtaların 4-7 cm kalınlıkta adeta tahta denilebilecek ölçülerde ve yine en az yine o ölçüdeki aralıklarla
çakıldığını söylemektedir. Bu tarife göre geleneksel Isparta evlerinde dış duvarlardaki çıtalar belirtildiği ölçülerde daha ince ölçülerde olup daha sık aralıklarla çakıldığından Isparta’da Bursa tipi
hımış sistemi uygulandığı rahatlıkla söylenebilir414.
Üst katların taban döşemesi tahtadır. Tahtalar kirişlere çivilerle sabitlenmiştir. Evlerin kat bölmelerinde tahtaların arasındaki boşluğa ‘bulgurlama’ adı verilen kerpiç harcı gibi dolgu maddesi
konularak ısı ve ses yalıtımı sağlanmıştır415. Tek katlı evlerde, evlerin zemin katları, iki katlı evlerde tüm evlerde yaşama birimlerinin zemini ahşaptır. Hüseyin Baykara Evi’nde (Katalog 11) olduğu gibi üst kat kare kesirli ahşap kalasların üzerine inşa edilmiştir. Genellikle döşeme kaplamasında,
ahşap kirişin üzeri, çam türündeki ahşap tahtalarla kaplanmıştır. Cemile Başsilleli Evi’nde (Katalog
48) üst kat zemininin kuruluş sistemi; yangından sonra açığa çıkan ahşap döşemelerden anlaşılabilmektedir. Zemin kattan çekilen ve üst kat döşemelerini gösteren fotoğraf bulgurlama tekniği hakkında bir fikir vermektedir. Ev ikinci bir yangınla tamamen yok olmuştur (Levha 845 ve 846).
Taban kaplamaları hemen hemen tüm evlerde birbirinin aynısıdır. Görünüm olarak günümüzdeki taban döşemelerini andırmaktadır. Taban kaplamalarının içerisinde Vesile Aker Evi’nin (Katalog 113) taban kaplaması sağlam biçimde günümüze kadar gelebilmiştir. Taban kaplamalarının
çoğunlukla çam ağacından yapıldığı öğrenilmiştir (Levha 847). Ahşap kurgunun içi kerpiç malzeme ile doldurulduktan sonra üzeri 2-3 cm kalınlığında bir kat sıvanmaktadır. Ahşabın aralarında
“kıtık” adı verilen bir tür sıva kullanılmaktadır. Kıtık sıvanın çamuru hazırlanırken içine saman,
alçı kireç konulmaktadır. Kıtık sıvanın uzun süre dayandığı söylenmektedir416.
(411) Neslihan Özhan, a.g.e., s. 34.
(412) Neslihan Özhan, a.g.e., s. 98.
(413) Reha Günay, a.g.m., s. 87.
(414) Hüsrev Tayla, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistemi ve Elemanları-II, İstanbul, 2007, s. 819.
(415) Bu işleme ‘bulgurlama’ tekniği adı verilmektedir. Bkz. Yüksel Sayan, a.g.e., s. 30.
(416) Isparta Kültür Envanteri-I, a.g.e., s. 23.

297

Dr. Doğan DEMİRCİ

Levha-844: Fikret
Göksel Evi’nin
(Katalog 17) dış
duvarının ahşap
kaplaması.

Levha-845: Cemile Başsilleli
Evi’nde (Katalog 48) zemin kat
tavanının görünümü. Yangından
sonra.

Levha-846: Ahşap taban
kaplamasında bulgurlama
tekniğinin yapılışı. (Yüksel
Sayan’dan)

Sıva için dar yüzeyli 30x4 ölçülerinde, 1 mm kalınlığında demir mala kullanıldığı anlaşılmaktadır417. Sıvama işlemi tek yöne doğru yapılmakta, sıva tam kurumadan çatlak ve düzgün olmayan
yüzeylerin üzeri kireç sıva ile kapatılmaktadır. Bölgede ahşap karkas dış duvar yüzeyinde sıvasız
örnek hemen hiç yoktur. Hüseyin Baykara Evi’nde (Katalog 11), ev içinde dökülen kısımlardan
sıvanın kalınlığı anlaşılabilmektedir (Levha 848).

Levha-847: Vesile Aker Evi’nde (Katalog 113)
üst katın ahşap taban kaplaması.

Levha-848: Hüseyin Baykara Evi’nde (Katalog
11) kuzeybatıdaki odada sıva ve boya tabakası.

Fethi Gülyağcı’nın Evi’nin (Katalog 140) bağdadi olan üst katının batı duvarı ve iç bölgü duvarları içi dolgu yapılmadan yarım halde bırakılmıştır. Bu da hem iç duvarların hem de dış duvarların yapım sistemi hakkında bilgi vermektedir. Fethi Gülyağcı’nın Evi’nde, üst katta yarım kalan
oda duvarlarının incelemesinde; ilk önce kalın kalasların dikine yerleştirildikleri, bunların arasına
bazen çapraz biçimde yaklaşık aynı ölçülerde kalas konulduğu, içerisinin kerpiç ile doldurularak
üzerlerinin 2-3 cm kalınlığında yatay döşenmiş çıtalarla açık bırakmayacak biçimde kapatıldığı
görülmektedir. Gerçi bu örnekte kerpiç konulmadan duvarların içi boş bırakılmıştır.
Bunun dışında Uluborlu İlçesi Zincirli Mahallesi Hamit Bey Caddesi no. 3 adresinde bulunan
Mehmet Zekai Yaltırak Evi de aynı Fethi Gülyağcı Evi’nde (Katalog 140) olduğu gibi içi doldurulmadan buna benzer biçimde üst kat yarım bırakılmıştır. Ev bağdadi duvarlı ve kat çıkmalıdır.
Buradaki ahşap çıtaların incelenmesinde daha kalın ve biçimsiz oldukları ve daha eğreti olarak
çakıldıkları görülmektedir. Isparta merkezinde ise ahşap yapı sisteminin daha özenle yapıldıkları
anlaşılmaktadır (Levha 849, 850 ve 851).
(417) Reha Günay, a.g.m., s. 84.
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Oda duvarlarındaki gusülhane, dolaplar, yüklükler, şerbetlikler ve ocaklar için evin yapım
aşamasında iken duvarlarda boşluk bırakılmakta ve sonradan bu boşluklar ahşap elemanlarla doldurulmaktadır. Bazen bu birimler duvarın dışına ayrıca yapılmaktadır. Böyle olduğu zaman oda
kapısının hemen yanında yer alan bu elemanların, oda mahremiyetini sağlamak için önemli işlevleri bulunduğu da belirtilmektedir418.

Levha-849: Fethi Gülyağcı
Evi’nin (Katalog 140) yarım
bırakılan üst katı.

Levha-850: Mehmet Zekai
Yaltırak Evi’nin yarım bırakılan
üst katından detay.

Levha-851: Bağdadi yapı
sisteminin kuruluşu cephe ve
kesit çizimi (Çizim N. Özhan).

Anadolu’daki evlere yönelik yapılmış olan yayınlarda da kullanılan ahşap malzemeye ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığı, genellikle yumuşaklık derecelerine göre şimşir, ıhlamur, meşe,
ceviz, elma, armut, sedir, gül ve abanoz ağaçlarının tercih edildiği ifade edilmektedir. Bu bilgiler ışığında geleneksel evlerimizdeki süsleme yüzeylerinde ahşap malzeme olarak genellikle
çam ve kavak gibi ağaçların daha kolay bulunabildiği için sıkça kullanıldığını, bunların yanı sıra
ceviz, meşe, ardıç gibi ağaçların da temin edilmesi halinde tercih sebebi oldukları anlaşılmaktadır419.
Katolog bölümünde yer alan 147 evin tavanından 144’ünde duvardan tavana geçişler alçı
ve ahşap malzemenin birlikte kullanıldığı bağdadi devirmelerle sağlanmıştır. Ahşap elemanlarda;
oyma, çakma, kazıma, ajur ve boyama tekniklerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Oyma tekniğinin, düz satıhlı oyma ve yuvarlak satıhlı oyma tekniği olarak iki türlü uygulandığı görülmektedir.
Bunun yanı sıra bazı cumbaların saçaklarında ve bazı evlerin tavanlarında düz ve yuvarlak satıhlı
derin oyma tekniklerinin bir arada kullanıldığı çift katlı kabartma tekniğine sıkça rastlanılmaktadır. Bununla beraber ahşap yüzeylerde, boyama ile yapılmış süslemelere Isparta evlerinde pek
rastlanılmamaktadır. İncelenen bütün örneklerde ahşap tavanların yapımında çakma tekniğinin
kullanıldığı görülmektedir. Geleneksel Isparta evlerinde ahşap üzerine boyamanın yapılmadığı,
bunun yerine malzemenin doğal renginin tercih edildiği pek çok evdeki günümüze ulaşan ahşap
malzemeden anlaşılmaktadır.
Geleneksel Isparta evlerinin genellikle hımış yapı sisteminin pek çok ilimizde uygulanmakta
olduğundan, Isparta’da geleneksel evler bu yönüyle çoğu il ile benzerlik göstermektedirler. Benzerlikler bazı illerle örneklendirilirse; bağdadi tekniğinde yapılan evlere diğer illerde olduğu gibi
Çorum ilinde de sıklıkla rastlanmaktadır420. Bu nedenle evlerin cephe düzeni, malzeme ve yapım
tekniklerinde de oldukça fazla benzerlikler bulmak mümkündür. Buna karşılık geleneksel Isparta
(418) Yüksel Sayan, a.g.e., s. 117.
(419) Selma Ünlüdil, a.g.e., s. 540-542.
(420) Örneğin bağdadi yapı sistemi ile yapılmış, iki katlı, üçgen alınlıklı ve madalyonlu, tek düz çıkmalı olan ve Çorum, Merkez Tepecik Mahallesi,
Milönü Sokak no: 35 adresinde bulunan iki katlı ev Isparta’daki evlere çok benzemektedir. Bkz. Çorum Kültür Envanteri, Çorum valiliği, 2008,
s. 365. Ayrıca; cephe çıkmalı ev örneği olarak Çorum İskilip İlçesi, Yukarı Oymak sokak no: 17’de bulunan ev Isparta’daki evlere oldukça
benzemektedir.
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evleri Güneydoğu Anadolu’nun taş malzeme ile yapılan evleri421, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nin
sakız tipindeki hareketsiz cepheli taş malzeme ile yapılan evleri422 ile tabii olarak benzerlik göstermezler. Farklı bir yapı sistemi olarak Konya yöresinde ise taş temeller üzerine kerpiç malzeme ile
yapılan evlerin yoğunlukta olduğu görülmektedir423. Bu evler kerpiç mimariye uygun olarak düz
damlı olarak yapılmaktadır. Isparta’nın il merkezinde bu tür evlere rastlanmasa da ilçe ve köylerinde vardır.

(421) Gaziantep’te taş yapıların çokluğu dikkat çekmektedir. Bunlara örnek olarak Nizip İlçesi, Şıhlar mahallesi, öğüt Sokak no:1 ve no:2’de yer alan
yapılar gösterilebilir. Gaziantep İlçeleri Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri 2007, Env.1-Env.2, Gaziantep Valiliği, 2007, s. 111113. Ayrıca bkz. Yüksel Sayan-Şahabettin Öztürk, a.g.e., s. 32. Eserde Bitlis Evleri’nin duvarlarının taştan yapıldığı belirtilmektedir.
(422) Bkz. Muğla Kültür Envanteri-I, Proje Yürütücüsü Adnan Diler, Bodrum Kentsel Sit, Muğla Üniversitesi, 2007. s. 139-362. Bodrumda Akasya
Sokak no: 19 ile 16’da bulunan evler sakız tipi ev örneklerindendir. Kitapta 139 ile 362 sayfalar arasında bulunan evlerin tamamı böyledir.
(423) İnayet Aydın, Doğanhisar Evleri, SÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D., (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2006, s.
8,11,14 , 17.
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SONUÇ
Tanzimat’tan başlayarak Batı’nın etkisiyle değişen aile yaşantısı, genel olarak devlet işleri
ve ticaretle uğraşan ve ilin önde gelen isimlerinin evlerinde değişikliklerle kendini göstermiştir.
Ortaya çıkan bu yeni akım başka bir şekilde geleneksel ev düzeninden uzaklaşmayı da gerektirmektedir. Türkiye’de nüfusun büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Geçişin kazandırdığı
yenilikler ile birlikte aile yapısındaki çözülme eğilimi yaygınlaşmaya ve geleneksel ev düzeni
artık ihtiyaçları karşılamamaya başlamıştır.
Kentlerdeki nüfus normal bir artışla –ölüm ve doğum sayıları arasındaki fark- ve kırdan
köye doğru olmaktadır. Kırsal kesimle kent arasında olan bu devamlı ilişki bazen kentin nüfus
çekmesi, bazen de kırsal kesimin nüfus kaybı şeklinde gerçekleşmektedir424. Yapmış olduğumuz
çalışmalar sırasında son yıllarda eski Isparta evlerinde ikamet eden ev sahibi veya kiracıların
düşük gelirli aileler olduğu görülmüştür. Kentsel sit alanı içindeki ev kiraları, Isparta’nın yeni
yerleşim bölgelerindeki evlerin kiralarından yaklaşık ½ veya 1/3 oranında daha düşüktür. Ev
sahibi kullanıcılar, yaşadıkları konutlarda yeterli konfor şartlarını bulamadıkları gerekçesiyle,
hızla yeni yerleşme bölgelerine gitmekte ve evlerini köylerden kasabaya göç etmiş veya ev sahibi olamamış düşük gelirli ailelere kiraya vermektedirler. Eğer tarihi değeri bulunan evlerin bu
durumuna müdahale edilmediği takdirde evlerin geleceğinin ne derece karanlık olduğu açıkça
görülmektedir.
Akdeniz ikliminde evler açık sofalıdır. Kapalı mekanların alanı kadar açık mekan alanının
oluşturulduğu bu evlerde zemin katın bahçeye bakan cephesi açık bırakılmıştır. Ancak, İç Anadolu Bölgesi gibi yörelerde güneye oranla kış aylarının daha soğuk oluşu, sofanın kapanmasına
neden olmuştur. İklimi soğuk olan yerlerde karnıyarık iç sofa, orta sofa tipleri yaygın olarak
uygulanmaktadır. Isparta il merkezinde bazı evlerin zemin katların açık sofalı oldukları görülmektedir. Ancak sonradan yapıldığı tahmin edilen evlerde tamamen kapalı planın uygulandığı
anlaşılmaktadır. Kapalı olan bu plan tipi İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır.
Eski Türk evlerinde eğimli arazilerde manzaraya yönelmenin, genellikle arazinin alçaldığı,
geniş görüş alanının bulunduğu yönde olduğu söylense de yapılan araştırmalarda Isparta’nın
eğimli bir arazi üzerinde bulunmasına ve eğimin doğu yöne doğru olmasına karşın evlerin bü(424) Kentleşme ve Kent Planlaması, Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara, 1976, s. 2.
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yük çoğunluğunun dış sofa yönlerinin güneye baktığı görülmektedir. Isparta evlerinde kapılar,
pencereler ve çıkmalar karakteristik özellikler göstermekte ve cephe görünümüne önemli katkıda
bulunmaktadır. Yarım bodrumlu evlerdeki iki yanda bulunan dikdörtgen veya yuvarlak kemerli
pencereler ile süslemeli demir parmaklıkları olan dış merdivenler evin cephe düzenindeki önemli
unsurlar haline gelmektedir. Isparta’nın eski evlerinin genel özellikleri ikişer katlı ve zemin katı
taş duvarlı, üst katlarının ise bağdadi sistemde yapılmış olmalarıdır. İncelenen 147 adet evden 2
adedi tamamen tuğla ile 12 adedi ise tamamen taş ile yapılmıştır. Tamamen kargir olarak yapılan
bu evlerin oldukça azınlıkta kaldıkları görülmektedir. Düzgün kesme taş ile yapılan evlerin ikisi
Isparta merkezinde Turan Mahallesi’nde, Rum evleri olarak nitelendirebileceğimiz evlerdir. Tuğla
olan evlerden birisi yine Turan Mahallesi’ndedir. Muhtemelen bu ev de Rum Evi’dir. Tuğla ile yapılan ikinci ev ise Gazikemal Mahallesi’ndedir. Bu evin daha önceleri Rumlara ait olup olmadığı
ise şüphelidir. Buna karşılık il merkezine yakın bir mesafede olan Eğirdir ilçesinde yapı malzemesi
olarak pek çok evde duvarların tamamının taş veya tuğladan inşa edildikleri görülmektedir. İlçe bu
yönüyle il merkezinden daha farklı mimari özelliklere sahiptir. Bunun sebebi de muhtemelen malzeme temininden çok, yüz yıl öncesine kadar Eğirdir’de mukim Rumların bulunması ve mimarinin
Rum ustalar tarafından şekillendirilmesi olarak gösterilebilir. Bu nedenle elimizdeki verilere göre
Isparta il merkezinde evlerin üst katlarının kargir olarak yapıldığı söylenemez.
Çalışmamızda yer alan evlerin dışında da pek çok evin bulunduğu bir gerçektir. Ama bunların
tamamımın kitaba dahil edilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Kitapta yer alan evler çoğunluğu veya tam tersine istisnaları gösteren örnekleri teşkil etmektedirler. Çalışmamızda geleneksel
Isparta evleri tüm yönleriyle okuyuculara anlatılmaya çalışılmıştır. Isparta il merkezinde mahalleler arasında tipolojik farklılıkların olmadığı görülmektedir. Isparta’nın en eski mahallelerinin her
birisinde, değişik plan ve cephe düzenine sahip evlerden görmek mümkündür. Bu nedenle ekler
bölümüne mahalle adı ile bu mahallede en çok görülen tip evlerin cephe çizimini gösterir bir tablo
eklenmemiştir. Bu durum Isparta’da ev mimarisinin tüm mahallelerde eşzamanlı olarak değiştiğini
göstermektedir. Son yüz yıllarda ülkemizi etkileyen ve pek çok ilimizde uygulanan bazı plan ve
cephe düzenleri Isparta’da tüm mahallelerinde hemen hemen aynı oranlarda görülebilmektedir.
Eski mahallelerde yaşayan insanlar bütün bu değişiklikleri aynı ölçüde almışlar ve uygulamışlardır. Bu nedenle mahalleler arasında kültür farkının bulunmadığı da söylenebilir. Eğer bir fark varsa
zengin ya da imkanları daha fazla olan kişiler ile bu imkanları bulamayan kişiler arasındadır. Bu
farkın evlerin ölçülerine veya genellikle iç süslemesine yansımakta olduğu görülmektedir. Fark
dış cephede fazlaca görülmez. Çünkü dış cepheden evler oldukça sade görünmektedir. Sonuçta;
mahalleler arasında bir anlayış, düşünüş ve kültür farkının olmaması bu ilde yaşayan insanların
hemen hemen aynı şekilde düşünmesi, davranması ve evlerini yaklaşık aynı plan üzerine inşa etmesi ve evlerin dış cephelerindeki sadelik burada yaşayan insanları bir arada homojen olarak bir
arada tutan dine ve dini inançlara bağlılığın bir göstergesi olmaktadır. Bu homojenlik o dereceye
varmaktadır ki mükemmel sayılabilecek evler belli şablonlara göre yapılmakta, biraz fazla imkanı
olanlar bu şablonun parçalarından bazılarını tamamlama imkanına sahip olmaktadırlar.
Geleneksel evler Isparta il merkezinin en eski 13 mahallesinde yoğunluk kazanmaktadır. Bunun dışında bir iki mahallede daha geleneksel evleri görmek mümkündür. Ancak bunlar nadirdir.
Eski mahallelerin şehrin doğal meyili üzerinde, (Hisartepe’ye doğru) yükselerek yer aldıkları görülmektedir. Evlerin topoğrafik olarak doğal meyil üzerinde yer almaları; sel baskınları, depremler
gibi doğal afetlere karşı önlem almak amacıyla yapılmış olabileceği gibi manzaradan azami derecede istifade etmek veya ovada fazlaca tarım alanları oluşturmak düşüncesine dayanmış olması muhtemeldir. Sokakların taş döşeli oldukları, sokak ortalarında yağmur sularının ovaya doğru
akmasını sağlayan kanalların bulunduğu bazı kaynaklarda belirtilmektedir.
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Cumbaların zamanla (17. ve 18. yy) evlerin dışına taşkınlık yapmaları, evlerin içine kapanarak daha fazla oda meydana getirmek, kışın soğuktan korunmak gibi amaçlarla iç sofalı
plan tipinin ortaya çıkması sonucunda; Isparta’da da diğer illerde olduğu gibi iç sofalı plan tipi
uygulanmaya başlamıştır. Isparta yılın pek çok ayında soğuk bir iklime sahiptir. Bu nedenle iç
sofalı plan tipi Isparta’da çok kolay kabul görmüş ve uygulanmaya başlamıştır. İç sofalı plan
tipinden önce uygulandığını düşündüğümüz dış sofalı planda üst kattaki açık hanaylar, kış aylarının soğuk olması dolayısıyla kapalı hanay olarak düzenlemeye başlamıştır. Daha sonra bu
iki planın karışımı olan evlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu evler zemin katta iç sofalı olup
zemin katta bulunan odalar giriş holünün her iki tarafına sıralanmaktadır. Bu evlerde üst katlar
dış sofalı plan tipindedir. Üst katların güney yöne baktığı ve tamamen camla kaplı bir cepheye
sahip oldukları görülmektedir. İç sofalı evlerin rağbet görmesiyle birlikte dış sofalı plan tipi
Isparta’da hemen terk edilmemiş, kompozit bir plan tipinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Kompozit tipte üst kattaki hanay bölümü ahşap direklerin üzerine oturmaktadır. Zemin kat yine
tabiata açık durumdadır.
Bununla beraber tek katlı evlerin iç sofalı oldukları görülmektedir. Tek katlı evler her ne kadar
bahçe içerisinde olursa olsunlar cephelerinin iki katlı evlerde olduğu gibi tabiata açılmadıkları
anlaşılmaktadır. Bu evlerde tarım işleriyle hayvancılığın evin herhangi bir biriminde yürütülmesi
oldukça zor görünmektedir. Tabiata karşı daha kapalı olan tek katlı ev mimarisinin ithal olarak
başka memleketlerden alındığı ve uygulandığını söylemek mümkündür. Bu evlerde ikamet edenler
muhtemelen devlet işlerinde çalışanlar, esnaflar veya tüccarlar gibi meslek gruplarından olmalıdırlar. Hatta yuvarlak alınlıklı olan tek katlı evlere “zengin evi” denildiği düşünüldüğü zaman bu
iddianın doğruluğu biraz daha desteklenmektedir.
Sonuç olarak; günümüze ulaşan geleneksel Isparta evlerinin üç ayrı safhada yapıldıklarını ve
kronolojik olarak bu safhaları takip ettiklerini söyleyebiliriz. Bunlardan birinci tip ve en eskisi
olabileceğini düşündüğümüz ev, zemin katta açık üst katta kapalı hanaylı denilen dış sofalı tiplerdir. İkincisi, bitişik düzende yapılan çoğunluğu teşkil eden tek veya iki katlı iç sofalı örneklerdir.
Sonuncu gurubu ise Cumhuriyet dönemindeki modernizmin etkisinin fazla olduğu daha geç tarihlerde yapılmış kompozit bir plan şemasına sahip olanlar oluşturmaktadır.
Kesin gözüyle bakmamız gereken bir konu, bahçesi bulunan evlerin Isparta’ya özgü evler
olduğudur. Hatta pek çoğunun daha önceleri dört bir yanında bahçesinin olduğu düşünülebilir.
Bu nedenle Isparta’nın eski mahallelerinde karşılaştığımız ‘sıra evler’in aslında Isparta’ya özgü
yapılar olmadığı sonucu çıkabilir. Sıra evler Isparta’da son yüz elli yılda meydana gelen depremlerin sonucunda çıkan bir anlayışla, 20.yüzyıl başlarında, muhtemelen 1914 depreminden sonra
yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir. Sıra evler uygulamasının geleneksel ev mimarimizde
bir yeri bulunmamaktadır. Bu uygulama ülkemizin Avrupai akımlardan etkilenmesi sonucunda
kabul edilerek uygulanmış görünmektedir. Sıra evler denilen ve birbirine bitişik biçimde yapılan
evler depreme doğal olarak daha fazla dayanıklıdır. Ancak yangın esnasında bir o kadar da olumsuzlukları bulunmaktadır. O zaman, hem çarşı içerisinde hem de mahallelere yapılan sıra evler;
Isparta’nın pek çok deprem görmesine rağmen büyük ve şiddetli bir yangınla karşılaşmadığının
da göstergesi olmaktadır. Eğer Isparta’da son yüzyıllarda büyük ve şiddetli yangınlar olsaydı her
halde sıra evler yapımından vazgeçilir veya hiç yapılmazdı. Isparta merkezinde bulunan evlerin
plan tipi ne olursa olsun pek çok ortak özelliğinin olduğu görülmektedir. Ortak özellikleri; iki katlı
evlerde zemin katların, tek katlı evlerin ise bodrum kat seviyesine kadar olan kısmın yığma tekniğinde, aralarına harç kullanılarak moloz taş örgü olarak yapılmalarıdır. Evlerin üst katları bağdadi
tekniği denilen ahşap çatkı arası kerpiç doldurularak ve dışı sıvanarak yapılmaktadır. Bu yapı tarzı
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Isparta il merkezi için karakteristiktir. Evlerin tamamına yakını bu şekilde yapılmıştır. Odalar hemen hemen aynı ölçülerde ve çoğunlukla da kare planlıdır.
Bu ev mimarisi sadece Isparta’ya özgü olmayıp, bölgesel bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Civar illerde de kent merkezlerindeki geleneksel evlerin de bu şekilde yapıldıkları
anlaşılmaktadır. Dış cephe boyası olarak pişkin sarı, kiremit rengi, mavi ve beyaz renklerin
kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan pişkin sarı, kiremit rengi ve mavi tüm evlerde aynı tondadır. Dış süsleme olarak; beyaz boyalı evlerde kalemişi, diğer renklerde ise mala ile yapılan
süslemeler görülmektedir. Evlerin içerisindeki dekorasyon duvarlarda ve tavanda yoğunlaşmaktadır. Duvarlarda şerbetlikler, ocaklar, davlumbazlar genellikle süsleme unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahşap tekne tavanların kenarları, alçı işçiliklidir. Ahşap tavanlarda çıtakari
işçilik sıkça görülmektedir. Çıtalar genellikle baklava dilimi motifi meydana getirecek biçimde
çakılmaktadır. Tavan göbekleri ise sekiz kollu yıldızlar biçimindedir. Alçı tavanlar yine tekne
tavan olarak tasarlanmakla birlikte tavan göbeklerinde farklılıklar oluşmaktadır. Alçı tavanlarda
madalyon biçimli tavan göbeklerinin çoğunlukta olduğu, bunun dışında stilize bitkisel motifli
tavan göbekleri görülmektedir.
Tüm evlerin içerisinde Tahir Paşa Konağı’nın ayrı bir yeri bulunmaktadır. Konak Padişah
tarafından Mirimiranlık yani fahri Paşalık unvanı verilen Abdullah ve Tahir Paşalara aittir. Evin
planı ve iç dekorasyonu Isparta il merkezinde bulunan evlere göre oldukça farklıdır. Evin yabancı
bir usta tarafından yapıldığı ve süslemelerinin de başka memleketlerden alındığı ya da Abdullah ve
Tahir Paşaların zevkine göre özel olarak yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Tahir
Paşa Konağı’nın Isparta evleri için bir kriter olamayacağı anlaşılmaktadır.
Tüm çalışmalarımızdan ortaya çıkan sonuç olarak bize göre Isparta’nın en eski ve geleneksel
olarak nitelendirebileceğimiz ev tipini tanımlamak gerekirse; bu evin muhtemelen üç veya konumuna göre dört tarafında bahçesi bulunmaktadır. Ev iki katlı, zemin katı mutlaka moloz taş örgü
duvarlıdır. Kuzey yöndeki duvarı da yine zemin katta olduğu gibi aynı teknik ve malzeme ile yapılmış moloz taş örgülüdür. Üst katının diğer duvarları bağdadi tekniğinde yapılmış, kuzey yönde
üst katta, birden fazla aydınlık penceresi ile dışarıya açılmaktadır. Yine kuzey yöndeki odalarında
taş duvara gömülü bir ocağı veya ocakları ile bu ocakların dışarıya açılan küçük birer havalandırma deliği vardır. Tarif etmiş olduğumuz bu ev zemin ve üst katta dış sofalı olduğundan, güney yönde zemin katta açık, üst katta kapalı hanayının olması gerekmektedir. Evin yaşamı güney
yöndeki bahçesi ile iç içe geçmektedir. Genellikle zemin katları depo, samanlık veya ahır olarak
kullanılmaktadır. Tarımsal faaliyetler için gerekli olan mekanlara sahiptir. Dolayısıyla evin kuzey
yönünde yüklü arabaların geçebileceği büyük bir kapısı bulunmaktadır. Kapı sadece bundan ibaret
değildir. Ayrıca güney yöndeki bahçesine kapıyla girişin yapılabildiği insanlar için yapılmış diğer
bir kapısı daha vardır. Zemin katının tabanı küçük yassı yerel olarak “kayrak” adı verilen taşlarla
kaplıdır. Zemin kattaki açık hanaydaki bir merdivenle üst kat sofasına çıkılabilmekte, genellikle
güney yönde, üst kattaki kapalı hanayın bir kenarında ya da ortasında ahşap küçük ahşap malzeme
ile yapılmış bir abdestliği bulunmaktadır. Düz ahşap saçaklı olan bu evin saçak altları ve saçak
uçları ahşap çıta ile kaplanmıştır.
Yukarıda tarif edilen ev tipinin şahıs ismi ile değil çoğunlukla “Sarıtepelerin Evi”, “Kulalıların
Evi”, “Hendenlerin Evi” ya da “Kınık Evi” gibi sülale ismi ile anıldıkları görülmektedir. Bu durum dış sofalı ve büyük ölçülerde olan evlerin Isparta’nın tanınmış ve köklü ailelerine ait olduğu
ve muhtemelen daha eski tarihli olabileceklerini teyit etmektedir. Dış sofalı ve hanaylı evler plan
ve cephe düzeni yönüyle tek tip değildir. Belli bir plandan üretilmiş çeşitli varyasyonları vardır.
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Evlerin iç düzeni de evin sahibine göre şekillenmektedir. Ancak geleneksel evlerimizde yer alan
tüm unsurlar ev sahibinin mevkisi ve zenginliği ölçüsünde evlerde yer almaktadır. Mesela bu ev
zengin bir şahsa ait ise üst katta sekili bir bölümü ya da odası yani “şahnişin”i bulunmaktadır. Oda
veya sofa duvarlarında alçı şerbetlikler ile yine odasının, hatta sofasının tavanlarında beş kollu
yıldız biçiminde tavan göbekleri de Isparta evinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Evin içerisindeki
bu süslemeler evin sahibinin konumuna göre bazen daha abartılıdır. Ev dışarıdan bakıldığında
oldukça sade görünümlüdür. Dış cephede süsleme unsuruna pek rastlanılmaz. Çünkü insanlarda
olduğu gibi, evlerde de dış görünüme önem verilmemektedir. Süslemeler ve çözümler çoğunlukla
evin iç düzenindedir.
Geleneksel Isparta evi olduğunu söyleyebileceğimiz bu evler hacimlerinin büyüklüklerine,
içerisinde yer alan süslemelerin çeşitliliği ve zenginliğine, avlusundaki mekanların çokluğuna
göre zengin, fakir ve orta halli şahısların kullanımlarına cevap verebilmektedir. Ancak günümüze ulaşan pek çok ev bu tarif ettiğimiz biçimde değildir. Çalışmamıza konu olan 147 evden
119 adedinin iki katlı ve 99 adedinin düz girişli ev olması hala eski bir geleneğin devamı gibi
görünmesine rağmen 57 adedinin dış sofalı ve 28 adedinin hanaylı olması bu tip ev örneğinin
ne kadar azaldığının göstergesidir. İstatistiklerde yer alan iki katlı ve düz girişli evlerin pek
çoğu Batının etkisiyle plan ve cephe özellikleri açısından bozularak günümüze ulaşmış tiplerdir.
Örneğin incelenen evlerin içerisinde 55 evde, mimarimize sonradan giren yuvarlak veya üçgen
alınlık bulunmaktadır.
Tüm bunlara rağmen Isparta’nın eski mahallelerinde karşılaştığımız diğer tipteki evler de
Isparta’nın görünümünü tamamlayan ögelerdendir. Her ne kadar son yüzyıllarda ortaya çıktığı
söylense bile, iç sofalı ve orta sofalı tipteki çeşitli evler, sokağa doğru tek veya çift cumba ile çıkma yapan diğer tüm evler de sokaklarda yan yana dizilerek her birisi Isparta’nın ev mimarisini ve
geçmişini anlatan birer sözcü konumundadır. Bu çeşitlilikten birisinin eksik olması, adeta korodan
bir elemanın ya da bir enstrümanın eksilmesi gibidir. Yani bu evlerin birlikteliği Isparta’nın eski
mahallelerin çehresini oluşturmaktadır.
147 evin içerisinde 95 adedi düz çıkmalı, 16 adedi ise gönyeli çıkmalıdır. Bu nedenle
Isparta’daki eski evlerin düz çıkmalı olduklarını söylemek mümkündür. Ancak gönyeli çıkmalı
evlerde arazinin düzgün olmaması nedeniyle böyle bir planın uygulandığı ve çıkmaların altı
payanda veya eliböğründe ile desteklenen ev sayısı çok nadirdir. Çıkmalar düz lentolar üzerine
oturmaktadır. Gönyeli çıkmaların ise sokakların veya arsanın yetersiz olması halinde üst katlardan mekan kazanılması amacıyla yapıldığı ve gönyeli çıkmalı evlerin tamamına yakınının iki
sokağın kesiştiği köşelerde bulunduğunu gözden çıkarmamak lazımdır. Bu nedenle böyle bir
çıkma tipinin zorunlu haller dışında pek yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı olacak ki
Isparta’da gönyeli çıkmalı ev sayısı oldukça azdır. İstatistik sonucunda çıkmalarda genellikle
ikişer pencerenin yer aldığı görülmektedir. İncelenen 111 çıkmalı evden 65’inin çıkmasında
ikişer pencere vardır. 29 evde birer pencere yer almaktadır. 7 evin çıkmasında ise üçer pencere
vardır. Tek pencereli çıkmalıların büyük bir kısmı, çıkmalarında daha önceleri iki veya daha
fazla pencere varken pencerelerinin sonradan değiştirilmesi sonucunda tek pencereli hale gelmişlerdir.
Süsleme unsuru olarak dış cephede en çok ahşabın kullanıldığı görülmektedir. Ahşap süsleme
evlerin içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır. 147 evin 87 adedinde dış cephede ahşap süsleme
unsuru görülmüştür. Dış cephe süslemesi olarak ahşap süslemeleri kalemşi ve boya ile yapılan
süslemeler takip etmektedir. Evlerden 29 adedinde kalemişi ve boya süslemeleri bulunmaktadır.
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Evlerin iç dekorasyonlarında ise; 43 evde alçı işçiliği görülürken 35 evin içerisinde ahşap süsleme
unsuruna rastlanılmıştır. Bu rakamlar birbirine oldukça yakındır. Buna göre alçı süsleme Isparta’nın
geleneksel evlerinin içerisinde sık kullanılan bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Alçı ve
ahşap süslemelerin pek çoğu yukarıda tarif ettiğimiz, geleneksel Isparta evi olduğunu düşündüğümüz evlerin içerisinde yer almaktadır. Ancak dış cephe süslemelerinin çoğu ise bu evlere ait
değildir. O zaman geleneksel Isparta evlerinden sonra yapılan örneklerde dış cephe süslemelerinin
yoğun olduğunu söylemek mümkündür. Geleneksel Türk ev mimarisine uygun olarak dış cephesi
oldukça sade olan bu evlerin içerisinde çoğu kez sekiz kollu yıldız biçiminde tavan göbekleri, alçı
şerbetlikler ve çoğu kez yine alçı malzeme ile yapıldığı görülen ocak ve davlumbazlar geniş bir yer
tutmaktadır.
Isparta evleri’nin yapım malzemesi, cephe düzeni ve planı Ege Bölgesinde, İç Anadolu Bölgesinde ve Marmara Bölgesindeki evlerle çok benzerlik göstermektedir. Isparta Evlerinin benzerlerini, bazı küçük farklılıklar hariç; Çanakkale, Balıkesir, Uşak, Sandıklı, Birgi, Buldan, Edremit,
Bergama, İzmir, Milas ve Muğla gibi yerleşim yerlerinde görmek mümkündür. Ancak bu tip evlerin en iyi korunmuş örneklerinin Manisa, Kula, Tire ve Ödemiş gibi yerleşim yerlerinde olduğu
söylenmektedir. İki katlı evlerde zemin katın taş olması, üst kattaki hımış yapım tekniği, ise daha
geniş bir bölgeye yayılmaktadır. Hatta hımış tekniğinin daha da ileriye, Balkanlar’daki Türk ev
mimarisine kadar uzandığı görülmektedir Bu tip evlerin doğu, kuzey ve güney yönlerde kesin bir
sınır içerisine alınamadığı da belirtilmektedir. Yapım tekniği, planları ve cephe düzeninin dışında
cephe süslemesi olarak da pek çok evle benzeştikleri Kula evlerinde olduğu gibi hatta aynı süsleme
motiflerinin kullanıldığı görülmektedir.
Buna karşılık, bu bölgelerdeki evler her ne kadar malzeme, teknik, plan ve cephe özellikleri ile
birbirlerine benzeseler de çok yakın komşu illerin bile ev mimarilerinde gözle görülür farklılıklar
bulunmaktadır. Evlerin şekillenmesinde bölgesel bir özellik olan malzeme ve iklim faktörü önemli rol oynamaktadır. En azından detaylardaki farklılıklar düşünüldüğünde her bölgenin kendine
göre bir duvarcı ustası ve dülgeri olduğu söylenebilir. Bu ustalar muhakkak ki kendi bölgelerini
ve malzemelerini iyi tanıyorlardı. İsteklerin birbirine yakın olduğu bu bölgede ustaların da kendi
hünerlerini göstermekte pek zorluk çekmedikleri tahmin edilmektedir. Isparta evleri de çok yakın olan komşu illerin evleri ile farklılıklar göstermektedir. Belki bu söylem Antalya için geçerli
olmayabilir. Antalya’nın iklimsel olarak Isparta’dan büyük bir farkı bulunmaktadır. Bu nedenle
Antalya’yı kıyaslamak oldukça zordur. Ama iklimi Isparta’ya yakın olan Burdur evleri ile yine
bariz farklılıklar görülebilmektedir.
Diğer yerleşim yerlerindeki evlerde bulunan bazı özellikler Isparta merkezindeki evlerinde
görülmedikleri tespit edilmiştir. Ayırt edici ana unsurlar şunlardır; Isparta il merkezinde evler yarım
bodrum üzerine iki katlı olarak inşa edilmektedirler. Üç katlı ev kesinlikle bulunmamaktadır. Köşe
pahlarının sokaktan geçenlerin hareket sahasını genişletmesi açısından mimarimizde önemli bir yerinin bulunmasına rağmen, Isparta’da sokak köşelerine rastlayan evlerde köşe pahlarının yapılmadığı, böyle bir geleneğe veya anlayışa uyulmadığı söylenebilir. Çünkü, çalışmalarımız esnasında
Isparta il merkezinde 6 evin dışında köşe pahlarına rastlanılmamıştır. Bunlardan ikisi İmam Hasan
Sokak’ta, diğer ikisi Turan Mahallesi’nde, diğerleri Keçeci ve Sermet Mahallelerindedir. Saçak
altlarında ve cumba altlarında eliböğründelerin kullanılmadığı görülmektedir. Cumbalar düz kirişler üzerine oturmaktadır. Bunlar Isparta merkezindeki evleri, başka illerden ayıran büyük faktörler
olararak karşımıza çıkmaktadır.
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İlçelerdeki evler plan, cephe düzeni ve iç dekorasyon yönüyle çoğunlukla il merkezinden farklıdır. İlçelerde bulunan evler ise il merkezi ile karşılaştırıldıkları takdirde özgünlüklerini daha çok
koruyabilmiş durumda oldukları görülmektedir. İlçelerde yer alan evlerin daha büyük hacimli ve
genellikle daha çok pencereye sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bu evlerde avlu doğal olarak daha
geniştir. Eğirdir, Uluborlu ve Afşar gibi tarihi önem taşıyan yerleşim yerlerinde bulunan evler çıkmalı ve daha gösterişli iken, Şarkikarağaç ve Aksu gibi ilçelerdeki ev örneklerinin yönü güneye
bakan hanaylı ve tabiatla iç içe olan evler oldukları görülmektedir. İlçelerde bazı evlerin cephelerindeki çıkmalarında toplam 10 veya 11 pencere yer alırken, il merkezinde bir evin cephesinde en
fazla 6 pencerenin yer aldığı görülmektedir.
İlçelerdeki evlerin süsleme unsurlarının da il merkezine benzemedikleri görülmektedir. Bu
durum da, il merkezi ile ilçeler arasında sanatsal açıdan fazla bir alışverişin olmadığı, her yerleşim
yerinde farklı ustaların çalışmış olabilecekleri ve kendilerine özgü eserler meydana getirmiş olmaları akla gelmektedir. Mesela Eğirdir ilçesinde tuğla örgü evler ile evlerin tavan süslemelerinde
ajur tekniğinde işlenmiş poligonal tavan göbeklerine rastlanmakta iken, Yalvaç ilçesinde üç katlı
evler, Uluborlu ilçesinde birbiri üzerinden sokağa taşan cumbalar görülmekte, ancak bunlara Isparta il merkezinde rastlanmamaktadır. Tarihsel olarak; ilçelerin önceleri büyük merkez durumunda oldukları buralarda yer alan eserlerden anlaşılmaktadır. Buna karşılık il merkezinin ise küçük
sayılabilecek bir kasaba durumunda olduğu kaynaklardan ve gezginlerin sözlerinden anlaşılmaktadır. Mesela Isparta il merkezinde Selçuklu dönemine ait herhangi bir eser bulunmazken, Atabey,
Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde Selçuklu dönemine ait eserler vardır. Örneğin 13. yüzyılda döneminin üniversitesi kabul edilen ve günümüze sağlam olarak gelen Ertokuş Medresesi Atabey
ilçesinde bulunmaktadır.
Nüfusun artması ve şehrin büyüyerek sokakların daralması sonucunda 147 adet evden 64
adedinde dört tarafında bahçe bulunmaktadır. Zamanla bu rakam daha da azalacak gibi görünmektedir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde modernleşme ile başlayan mimari akımların tüm ülkeyi
etkilediği, teknolojinin ve insan gereksinimlerinin hızla değiştiği çağımızda Isparta’da bir değişim
süreci geçirmiş ve halen geçirmektedir. Bunun sonucu olarak da il merkezinde geleneksel doku
kaybolmuştur. Bugün eski Isparta evi dediğimiz pek çok ev, 20. yüzyılın ilk ve ikinci çeyreklerinde
yapılmış, ikinci evre olarak adlandırabileceğimiz Batı mimarisinden etkilenerek yapılmış evlerdir.
Evlerin büyük çoğunluğunun süsleme açısından Türk mimarisince benimsenen son dönem Türk
süsleme sanatındaki Barok, Ampir akımlarının etkisinde kaldığı görülmektedir.
Tüm evlerin aynı planda ve cephe düzeninde olması beklenemez. Son yüzyıllarda ülkemizi
etkileyen Avrupai akımların, teknolojik gelişmelerin, arsa paylarının gitgide daralmasının evlerin
değişiminde büyük rol oynadığı bir gerçektir. Artık şehir içinde tarımla uğraşılmamakta ve hayvancılık yapılmamaktadır. Dolayısıyla bunlara ait olabilecek mekânlara ihtiyaç kalmamıştır. Evler giderek küçülmektedir. Belki de dış süslemelerine daha çok önem verilmektedir. Kalemişleri,
madalyonlar, alınlıklar, ahşap köşe pervazları gibi cephede kendini gösteren unsurlar daha çok ön
plana çıkmaktadır. Evler fonksiyonel olmaktan çok dış süslemeye ve dekorasyona yönelmiş gibi
görünmektedirler. Böyle olunca da geleneksel Türk ev mimarisinin dışına çıkılmaya başlanmıştır.
Bir iç sofanın iki tarafına sıralanan odalar karnıyarık denilen bir planı ortaya çıkarmaktadır. Daha
önce yaklaşık aynı ölçülerde olan odalardan bazılarının (arada kalanların) diğerlerinden daha küçük oldukları görülmektedir. Bu küçük odaların mutfak olarak kullanılmaya başladıkları da görülmektedir. Yani iç sofalı planla birlikte mutfak artık evin içerisine alınmaya başlamıştır. Metal
aksamın Isparta’ya özgü bir yanının olmadığı sanılmaktadır. Aynı metal malzemenin diğer illerde
de kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla metal aksamlar bir başka ilde belirli ustalar ve atölye-
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ler tarafından da yapılıyor olabilirler. Keza ahşap merdiven korkuluklarının da hemen aynı tip ve
ölçülerde olduğu görülmektedir. Basit düzenekle yapılabilecek ahşap merdivenlerin ve korkulukların bir başka ilde yapılıyor olması mantıklı görülmemektedir. Torna işi olduğu düşünülen ahşap
aksamın Ispartalı dülgerler tarafından yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir. Ispartalı dülgerler
kapı, pencere, tavan gibi ahşap aksamların tümünü yapıyor olmalıdırlar. Ahşap iç ve dış süslemeler
de muhtemelen onlara aittir. Çünkü şehirde dülgercilikte övülen kişilerin olduğu görülmektedir.
Ancak günümüzde geleneksel evlere ait unsurlardan herhangi birisini yapacak usta bulunmamaktadır. Zaten uzun yıllardır böyle bir talebin de olduğu sanılmamaktadır. Dolayısıyla bu meslekler unutulmuştur. Geleneksel evlerin eskiyen aksamları, modern malzemelerle değiştirilmektedir.
Restorasyon çalışmalarında dahi, aslına uygun denilen, aslına benzeyen, andıran malzemelerin
kullanılmakta olduğu görülmektedir.
Bütün koruma çabalarına rağmen hızlı kentleşme, rant değerinin artması, teknolojik gelişmeler, geleneksel yapıların eskimeye başlaması sonucu bu evler, kırsal kesimden şehir merkezine göç
eden düşük gelirli aileler tarafından kullanılmaya başlamıştır. Bunun sonucunda yapının detaylarında bazen de planda ve özellikle cephelerinde yapılan bilinçsizce müdahaleler gibi nedenlerden
dolayı tarihi yerleşim dokularının karakteri büyük ölçüde değişmeye başlamış, eski ve köklü mahalleler birer çöküntü alanına dönüşmüş, dolayısıyla bir zamanlar şehrin ruhu sayılan bu değerler
tamamen tarih sahnesinden silinme sürecine girmiştir. İl merkezindeki pek çok eski ev metruk
durumdadır. İçinde oturulan evlerin yanlış müdahaleler sonucunda en azından kapıları, pencereleri, sıvaları değiştirildiğinden, ilk yapıldığı tarihlerdeki orijinalliklerini yitirmişlerdir. Pek çok ev
sahibinin evlerinde kendilerine göre değişiklik yapmış oldukları anlaşılmaktadır. Bunlardan büyük
bir kısmı çağımızın gerektirdiği teknoloji ve ihtiyaçları doğrultusunda evlerde değişiklik yapmışlar ve halen de yapmaktadırlar. Bütün bunları gözlemlerimiz sonucunda anlayabildiğimiz gibi,
uzun yıllar önce çekilen fotoğraflarından da rahatça görebilmekteyiz. Daha önce dış cephesinde
kalemişi süsleme bulunan pek çok evin, yeniden sıvanması sonucunda süslemelerin kaybolduğu
anlaşılmaktadır. Artık bazı evler hakkında bugün fikir sahibi bile değiliz. Eskiye benzetilerek değiştirilen kapıların, daha önceki kapılarıyla aynı olmadığını, pencerelerin boyutlarının, sayılarının
ve tiplerinin öncekilere benzemediklerini rahatça izleyebilmekteyiz. Hatta bu değişim o kadar hızlı
gerçekleşmektedir ki bazı evlerin iki yıl önceki fotoğraflarıyla şimdiki durumu bile birbirine benzememektedir.
Geleneksel evlerin incelenmesi esnasında en fazla çekilen zorluklardan bazıları; evlerin bazılarının can kaybına neden olacak biçimde yıkılıyor durumda olması, kapısının kilitli ev sahibinin il
dışında ikamet ediyor olması, evin orijinal planının çeşitli eklentilerle kaybolması ve evde ikamet
edenlerin evin önceki durumunu yani evveliyatını bilmemeleri olarak sıralanabilir. Pek çok ev
kaderine terk edilmiş durumdadır. Ev sahipleri etrafta yaşayanlar tarafından tanınmamaktadır. İçerisine girilemeyen evler bulunmaktadır. Bazı evlerin kapılarında kopan kapı tokmaklarına ait ayna
tabir edilen kısımlar hala kanatlar üzerinde durmaktadır. İçlerine girilemeyen evlerin bazılarının
pencerelerinden, evin içerisindeki yıldız biçimli ahşap ya da alçı madalyon tavan göbeklerinin
olduğu görülmektedir. Ancak kitapta tüm evlerden bahsetmek mümkün bulunmamaktadır. Önemli
olan Isparta merkezinde bulunan evlerle ilgili bir genelleme yapabilmek, evlerin çoğunluğu oluşturan mimari unsurlardan bahsetmek, Isparta il merkezinde bulunan geleneksel evleri detaylı olarak
tanıtabilmek, bu evlerin uzun yıllar sonra bile başvurulabilecek güzel bir kaynak olmasını sağlamaktır.
Geleneksel olan evler o denli azalıyor ki bir kısmını kitabın basımına ancak yetiştirip dahil
edebildik. Yetiştirip dahil ettiğimiz evlerin de bir kısmı bu süre içerisinde kaybolup gittiler. Ne
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yazık bizden sonraki nesillere incelemek için belki geleneksel olarak yapılmış ev bile kalmayacak. Rant nedeniyle tescil kaydı bulunmayan evler alelacele yıkılarak yerlerine apartmanlar
yapılmaktadır. Ev sahiplerinin kaygısı evlerinin tescil edilmeleridir. Bundan dolayı şehir merkezinde geleneksel mimaride yapılan pek çok evin geceleri dahi yıkıldıkları gözlenmektedir. Eski
mahalleleri ve sokakları gezerken her defasında bir evin daha tarih sahnesinden çekildiğine şahit
olunmaktadır.
Buna karşılık tescil kaydı bulunan evler ise maalesef kaderlerine teslim edilmişlerdir. Pek
çoğu yanma ve yıkılma tehlikesi arz etmeye başlamıştır. Gerek komşular, gerek ev sahipleri ve
gerekse Belediyesi tarafından can kaybına sebep olacak bahanesiyle mail-i inhidam kararı aldırılmaya yani yıkılmaya çalışılmaktadır. Yıkılmayanlar da yangınlar sonucunda tek tek ortadan
kalkmaktadırlar. Her geçen gün tablonun bir parçası sökülmekte ve tablonun günden güne giderek
karardığı görülmektedir.
Isparta il merkezinde; Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından 2003 ve 2004 yıllarında restorasyon çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Isparta Belediyesi tarafından Gazikemal
Mahallesi, İmam Hasan Sokak’ta yapılan restorasyon çalışmalarında; toplam dört evde cephe düzenlemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. Cephe düzenlemesi sonucunda yapıların orijinal görünümlerini tamamen kaybetmiş oldukları da gözlenmektedir. Bunlardan birisindeki saçak altında bulunan
kalemişi süslemeler, üzerinin boyanması sonucunda kaybolmuştur. Sokağın döşeme taşları eski
tipte, aslına uygun olarak yapılmış, evlerin içerisine ise dokunulmamıştır. Çayboyunda yapılan
restorasyon çalışmasında Belediye Kültür Evi olarak kullanılan evin diğerlerine göre aslına daha
uygun biçimde restore edildiği görülmektedir. Bu restorasyonda evin dış kapısı, pencereleri, üst
kattaki ahşap aksam ve dış cephe sıvası yenilenmiştir. Bununla birlikte günümüzde gerekli görülen
kalorifer gibi modern donanımlarında yapıya eklendiği anlaşılmaktadır.
Damgacı Sokak’ta Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarında; bugün
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hizmet veren yapının boyaları ve doğramaları değiştirilmiştir. Evin daha önceki fotoğrafları incelendiği zaman restorasyon çalışmasının aslına uzak olduğu
görülmektedir. Demiralay konağında 2004 yılında yapılan restorasyon çalışmasında ise tavan ve
taban döşemeleri sağlamlaştırılmış bazı yerler yenilenmiştir. Girişteki döşemeler kaldırılarak günümüze uygun biçimde granitle kaplanmıştır. Boyası ve doğramaları da yenilenen yapı daha iyi bir
restorasyon örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eski evlerde yaşayan kişilerin evlerinden memnun olmadıkları tespit edilmiştir425. Evlerin korunması düşüncesi ise buna göre ikinci planda kalmaktadır. Geleneksel evlerin yaşatılması için
ev sahiplerinin ve halkın koruma konusunda bilinçlendirilmesi şarttır. Bunlar yayın organları ve
seminerler şeklinde halka anlatılabilir. Bunun yanı sıra daha da önemlisi, eski evlerin onarımı konusunda yeterli maddi desteğin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Son yıllarda tescilli evlere yapılan
parasal yardımlar bir ölçüde rahatlama sağlamıştır. Ayrıca evlerin yenilenmesi konusunda teknik desteğin de mutlaka olması gereklidir. Evlerin içerisinde yaşanması, yapının ayakta kalması
açısından önemlidir. Bu nedenle örnek bazı evlerin sosyal faaliyetlerde kullanılması hem Isparta
evinin tanıtılması hem de yapının yıpranmaya karşı kendisini yenilemesi açısından önemli bir husustur. Yapılara kimlik kazandırma bakımından önemli bir yere sahip olan plan ve cephe elemanlarının yapım tekniklerinin, malzemelerinin ve ustalarının günümüzde kolay bulunamaması da bir
koruma sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
(425) Buğra Kayalı, a.g.e., s. 74.
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İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarınca ülkemizde ve dünyada sivil mimari örneği olan
kültür varlıklarının korunması ve kendilerine uygun fonksiyonlarla kullanılması için gerekli çalışmalar yıllar önce başlatılmış ve faaliyetler son dönemlerde daha hız kazanmıştır. Bu çalışmalar
ile tek yapı bazından başlayarak sokak, bölge ve bazen mahalleleri içeren koruma programları
uygulanmaya başlamıştır.
Isparta’nın şehir imar planları vardır, ancak koruma amaçlı imar planı henüz yapılamamıştır.
Eski kent dokusunun rant kavgalarından uzak tutulması, korunabilmesi için koruma amaçlı imar
planının yapılması şarttır. Planda bu bölge için özel hükümler getirilmeli, buralarda yaşayanlar da
inşaat konusunda ne yapabileceklerini bilmelidirler. Eski kent dokusu içerisinde bulunan tescilli ev
sahiplerine eskiyen evlerinin restorasyonu için maddi ve teknik tüm imkanlar sunulmalı, onarımla
ilgili kolaylıklar getirilmeli, ev sahipleri çaresiz ve zor durumda bırakılmamalıdır.
1938 ile 1943 yılları arasında Prof. Ölsner tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı, Isparta’nın günümüzdeki kent planını ana hatlarıyla belirlemiş görünmektedir. Planda kuzeydoğu aksı ve kuzeybatı aksının yanı sıra şehir merkezinden demirköprüye giden iki kollu caddenin de diğer bağlantı aksını oluşturduğu görülmektedir. Prof. Ölsner’in planında belirtilen ana
yollar üzerinde üç katlı yapılara izin verilmiş, diğer yerlerde binalar yalnız iki kat olarak sınırlandırılmış görünmektedir. Nazım planına uygun olarak şimdiki müftülük binasının önünden geçerek
demirköprüye giden büyük cadde, Gazikemal Mahallesi’ni ikiye bölmüştür. Gazikemal Mahallesi
eski Isparta evlerinin bir arada bulunduğu bir mahalle konumunda iken ortadan geçen cadde ve bu
caddenin her iki yanına yapılan üç katlı evler Isparta’nın otantik görünümünü bozduğu gibi cadde
etrafındaki geleneksel yapıların pek çoğunu da ortadan kaldırmıştır. Koruma fikrinin henüz ortaya
çıkmadığı dönemlerdeki bu tahribatın, şehrin ruhuna ne kadar zarar verdiği günümüzde daha iyi
anlaşılmaktadır. Tüm bunlara rağmen elimizde kalan kısıtlı alanları ve sayılı miktardaki evleri çok
daha iyi biçimde koruma ve yaşatma bilincinin kişilerde oluşmasını sağlamanın gerekliliği kadar,
sadece bilinçlendirmenin yeterli olmayacağını düşünerek bu alanları ve evleri yaşama kazandırmak için tüm kurum ve kuruluşların çaba sarfetmesi lazımdır. Evlerin ve sokakların korunmasına
yönelik bu çabaların beklemeye tahammülü olmadığı açıktır. Örneğin kültür varlıklarının yaşatılması için Belediyelerden yasa gereği kesilmesi gereken ve İl Özel İdare Müdürlüğü’nde biriken
paranın bir an önce lazım olan yerlere harcanması gereklidir. Belediyeler kesintiler konusunda
daha duyarlı olmalı kültür varlıkların yaşatılması için harcanacak olan bu meblağın ülkeye büyük
katkılar sağlayacağını bilmelidirler. Daha önceki tarihlerde çok güzel restorasyonlara imza atan İl
Özel İdare Müdürlüğü’nden çalışmalarının devamı beklenmektedir. Hatta belediyelerin de aslına
uygun olan restorasyonlarda bulunması çok daha güzel olacaktır.
Eski Isparta evlerinin yoğun olarak bulunduğu alan, şehir merkezinin hemen güneybatısında, kolay ulaşılabilir bir noktada yer almaktadır. Bu alan hem ticaret ve yönetimin olduğu şehir
merkeziyle hem de turizmin yoğun olduğu alanla iç içedir. Hem gelen turistlere hem de yöre
halkına hizmet verecek açık ve kapalı mekanların oluşturulması açısından önemli bir potansiyeli
barındırmaktadır. Alanın eğimli olması ve sokakların oldukça organik biçimde olması, birçok
noktada değişik perspektifler sunmaktadır. Alan içerisindeki yolların geleneksel dokuya uygun
şekilde taş malzeme ile kaplı olması, alt yapı problemlerinin giderilmiş olması da bu alanın değerlendirilmesi için önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Potansiyelin sokak bazında
değerlendirilmesi sokakların korunması için iyi sonuçlar verecektir. Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokak’ta veya Doğan Çıkmazında gül ürünlerinin, halı ve kilimin satışı ve pazarlanmasının
yapıldığı dükkanlar yapılması düşünülebilir. Bunun yanı sıra sergi sarayı, kütüphane gibi kültür
hizmeti vermesi ya da buradaki evlerin pansiyon olarak kullanılması hem evlerin hem de soka-
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ğın yaşatılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Damgacı Sokak kadar merkezi bir yerde olmasa da,
İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evlerin restore edilerek burasının da bir kültür sokağı
haline getirilmesi mümkün olabilir. Aynı durum Gazikemal Mahallesi İmam Hasan Sokağı için
de geçerlidir. İmam Hasan Sokak Damgacı Sokak gibi şehrin merkezi bir yerindedir. Her türlü
turizm aktivitesi için uygun konumda bulunmaktadır. Bunlar gibi bazı sokaklar alternatif olarak
sunulabilir.
İçinde bulunan tarihi çevre, toplumların kültürlerini anlatmaktadır. Eski konut mimarisi kentin
yakın tarihini, konuşmadan çok kısa bir şekilde özetlemektedir. Konutlar tabiatı itibariyle içinde
yaşanmasından dolayı çabuk yıprandıklarından, ihtiyaçlar doğrultusunda mekânların değiştirilmesi veya ilavesi gibi değişikliklere gidilmektedir. Bütün bunlar yapının planında ve görünüşünde aslının bozulmasına neden olmaktadır. Yıkılmaya yüz tutan ve yüzyılların son temsilcilerinin restore
edilmesi, yine içinde yaşayanlar tarafından yapılacaktır. Bu nedenle günümüzde pek çoğu yıkılmış
ve yok olmuş Isparta konut mimarisinin gelecek nesilleri aktarılabilmesi önem taşımaktadır. Bunu
sağlayabilmek için, korumanın yaşamı destekleyici yönlerini ortaya çıkarmak, onarım malzemelerinin temininde kolaylıklar sağlamak, korumaya yönelik yeni fonlar oluşturmak gereklidir. Aksi
takdirde bir döneme ait ve o dönemin kültürünü, yaşayışını ve anlayışını en güzel şekilde ifade
eden bu sessiz temsilcilerin yok oluşlarını izlemekle yetineceğiz.
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ISPARTA’DA KULLANILAN EVLERLE İLGİLİ MAHALLİ TERİMLER
SÖZLÜĞÜ426

Abdestlik

:El yüz yıkamak için yapılan sofalarda yapılan yerler

Ağa Evi

:Büyükhacimli, bahçesinde değişik işlevli mekanlara sahip evler

Aşdamı

:Mutfak

Avlu

:Hayat anlamında kullanılmaktadır

Ayak Yolu

:Tuvalet

Aynalık

:İçine ayna konulan duvardaki derin olmayan boşluklar

Çiçeklik

:Aynalık ile aynı anlamdadır

Delik

:Duvarların içine açılan dolaplar

Döner

:Gusülhane

Ecnebi Evi

:Rum veya Ermeni evleri

Ekmek Evi

:Avluda yer alan ve genellikle ocağı olan ekmek pişirilen mekan

Fevkani

:Direklere veya duvarlara oturmuş kapalı üst kat

Göz

:evlerin odası

Gullep

:Döğme demir, kapı kanadını açıt ayağına bağlayan halkalı mıh

Gusülhane

:Odaların içindeki küçük hamamlar

Hanaylık

:Sofa

Hayat

:Ön bahçenin zemini, açık alana verilen isimdir

Hımış

:Ahşap çatkı arasına kerpiç doldurularak yapılan duvar örmesi

Iraf

:Raf

Kayrak

:Taşlık zeminine döşenen, jist türünden gri renkli ince sal taşlarıdır

Kiler

:İçerisinde yiyecek saklanan küçük ve kapalı mekan

Köfke

:Kolay işlenebilen, yumuşak bir taş çeşiti.

Lambalık

:Oda duvarlarda üzerine lamba koyulan yarım daire biçimli çıkıntılar.

Makatlık

:Yerli ya da seyyar kerevit

Medine Nişi

:Duvarlarda önü süslemeli çerçeve ile kapatılmış olan geniş nişler

(426) Sözlük oluşturmada, Nuri Güngör Veziroğlu’nun “Eğirdir Ansiklopedisi ve Hamidoğlu Tarihi Oyun”, Nuri Katırcıoğlu’nun “Bütün Isparta”,
İbrahim Özay’ın “Eski Isparta evleri” makalesinde, Böcüzade’nin “Isparta Tarihi” gibi eserlerden ve sözlü olarak görüşülen kişilerin ifadenlerinden yararlanılmıştır .
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Memişhane

:Abdesthane, tuvalet

Musandıra

:Kapaksız meyve kurutma dolabı

Rezene

:Kapı kanadının yarısına kadar uzanan süslü kapıların menteşe kolları

Sedir

:Yerli ya da seyyar kerevit

Soluk

:Rengini atmış elbise

Suluk

:İçinde üzüm ezilen işlikler

Sütlük

:Evlerin ikinci katlarında yiyecek maddeleri konulan yer

Şahnişin

:Oda zemininden bir basamak kadar yüksek mekan veya kapalı balkon

Şarapmana

:Suluk ile aynı anlamdadır

Şerbetlik

:Odaların İçinde yapılan raflar

Şıkdüşen

:Şıngırakla aynı anlamda kullanılmaktadır

Şıngırak

:Odaların kapı açma mekanizmasında damağı kaldıran alet

Tahtani

:Alt bölüm veya alt kat anlamındadır. Avludaki tek katlı mekanlar

Talvar

:Kıldan dokunmuş çul kiliminden yapılan çadırlar

Tahtaboş

:Yerden yüksekte, meyve, sebze kurutma, saklama yeri.

Tanrı konuğu

:Yabancı kimseler

Taşlık

:Zeminde bulunan odasız, tabanı taş döşemeli geniş hol.

Terazün

:Abdestlik ile aynı anlamda kullanılmaktadır

Yüklük

:Yatak odasında, duvar içine yapılmış bir dolaptır.

Isparta Evleri

ISPARTA EVLERİ
KATALOĞU
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Katalog No : 1
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı
sanılmaktadır.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No:3 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 1249 Ada, 24 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 05.03.1995-11.03.2006-02.06.2006-15.11.2006-17.02.2009-07.05.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,
Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu)

(Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,
Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu)

(Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,
Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu)

(Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,
Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu)

(Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,
Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu)

325

Dr. Doğan DEMİRCİ

Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır.
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Sofa plan olarak yapıyı ortadan ikiye ayırmakta ve her iki yanında
odalar bulunmaktadır. Sofanın kuzey ucu üst kattaki girinti yapan bölümü oluşturmaktadır. Sofanın sağında ve
solunda ikişer oda vardır. Yola bakan her cumba bir adet odaya aittir. Cumbalardaki iki odanın “bey odası” olarak
kullanılması muhtemel görülmektedir. Bu odalar diğerlerinden daha geniştir. Zemin kattaki sofanın doğusunda
ve üst kata çıkan ahşap merdivenin altındaki dar bir geçit ile bodrum kata inilmektedir. Bodrum katın planı üst
kat ile aynı olmayıp batı tarafı mekan olarak değerlendirilmemiştir. Bodrum katın doğu yönünde iki oda vardır.
Batı yönde herhangi bir mekan bulunmamaktadır. Yola bakan oda diğerinden daha geniştir. Bodrum kat odunluk ve depo olarak kullanılmaktadır. Sokağa açılan kuzey cephesinde yer alan bir adet giriş kapısı, dikdörtgen
formlu, ahşap malzeme ile yapılmış, çift kanatlı ahşap bir kapıdan binaya girilmektedir. Doğu yönde üst kata
çıkan merdivenin solunda; fevkani –zeminden yüksek- iki adet oda yer almaktadır. Bu katta batı yöndeki iki
oda ise zemin seviyesindedir. Bu odalardan girişin sağındaki tuvalet olarak kullanılmaktadır. Diğer oda ise –şu
anda çay ocağı olarak hizmet vermektedir- davlumbazlı olup, daha önceleri mutfak olarak kullanıldığı tahmin
edilmektedir.
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Yola bakan Kuzey yönde; yanlarda iki adet cumbası vardır. Cumba köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Giriş kapısının her iki yanında dikdörtgen
formlu üzeri yuvarlak kemerli ve taş söveli, perforje demir parmaklıklı ikişer adet pencere bulunmaktadır. Arka
cephede yani güney yönde bir balkonu vardır. Zemin ve üst kat tüm yönlerde ahşap ince bir silmeyle birbirinden ayrılmaktadır. Girişin ve binanın köşeleri düzgün kesme taşlarla köşebent olarak belirginleştirilmiştir. Ön
cephedeki üçgen alınlık içerisinde ortası boş, alçı kabartma bir madalyon vardır. Cumbanın alt alınlık kısmında;
kat geçişinde üç sıra süsleme bordürlü ahşap korniş ön cepheyi çevrelemektedir. Kalın ahşap silme üstte dendan,
ortada testere dişi, en altta ise püskül saçağı motiflidir.
Kapılar: Cümle kapısının restorasyon öncesinde geniş ve kare forma yakın ölçülerde olduğu görülmektedir.
Oda kapıları ise; tek kanatlı ve iki ayrı tipte yapılmıştır. Birinci tip kapı kanadı; yan yana getirilmiş dikdörtgen
formlu ikişer ahşap uzun tabladan oluşmaktadır. İkinci tip kapıların kanadı; altlı üstlü ikişer adet dikdörtgen
formlu tabla ile bunların arasında yatay konulmuş dikdörtgen tablaların kanat çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Oda kapıları restorasyon sonrasında yeni malzeme ile yapılmış olup üzerleri verniklidir.
Pencereler: Yapının bodrum katında, giriş aksının solunda iki adet haçvari tipte, küçük sövesiz penceresi vardır.
Yapının zemin katında ise evin giriş aksının solunda ve sağında ikişer adet basık kemerli, taş söveli, perforje demir parmaklıklı büyük dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Yine zemin katta bahçeye bakan yönde; cephe
aksının sağında büyük kare formlu, perforje demir parmaklıklı bir pencere yer alır. Bu yönde üst katta kapının
solunda büyük dikdörtgen planlı bir penceresi bulunmaktadır. Giriş cephesinde üst katta; cumbalardan ikişer
adet yaklaşık 1/2 ölçülerinde dikdörtgen formlu ve giyotin tipli pencere sokağa bakmaktadır. Cumbaların kısa
kenarlarında birer adet 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formlu ve giyotin tipli pencere bulunmaktadır. Üst katta
giriş yönünde; toplam on pencere bulunmaktadır. Batı cephesi hareketsiz ve sağırdır. Arka cephede, bahçeye
bakan yönde beş adet değişik boyutlarda pencere bulunmaktadır.
Yapı sistemi ve malzeme: Binanın bodrum katı yığma taştan, birinci katı kesme taştan, ikinci katı ise bağdadi
tekniği ile inşa edilmiştir. Buna göre, yapının bodrum katının ve zemin katının tamamında taş malzeme; dış kapı,
oda kapıları, üst kata çıkan kırma merdivenler, pencere çevreleri, tavan ve taban döşemelerinde, zemin ve üst
katı ayıran silmede, üst kat köşelerindeki köşe pervazları ile çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; ön cephede
zemin kattaki pencere parmaklıklarında demir malzeme; üst katta ahşap bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç
malzeme kullanımı görülmektedir.
Değerlendirme: Valilikçe 2004 yılında restore edilen yapı, zemin katı düzgün kesme taşla yapılan eski Isparta evlerinin tipik örneklerindendir. Çift cumbası ve çatıdaki üçgen alınlığı bunun devamı niteliğindedir. Daha önceleri
kiremit renginde olan yapı, restorasyon sonucunda eski Isparta evlerinde görülmeyen çiğ sarı renkte boyanmıştır.
Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın
13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 2
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Demiralay Konağı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı sanılmaktadır.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No:10 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8051 Ada, 2 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 31.07.2000-11.03.2006-15.11.2006-17.02.2009-24.02.2009-25.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim İ. Özay)

(Çizim B. Kayalı)
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(Çizim İ. Özay)

Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde misafirhanesi ve tek katlı mekanları vardır. Tek katlı mekanlar briketle yapılmış betonarme yapılardır.
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Bodrum katta özel olarak düzenlenmiş herhangi bir mekan bulunmamaktadır. İkiye bölünmüş gibi görünen bu katın ortasında bir duvar ve geniş bir açıklık vardır. Muhtemelen
depo ve samanlık olarak kullanılmaktadır. Binaya, iki cumba arasındaki zemin katta bulunan altı basamaklı
mermer merdivenle çıkılmakta ve içeriye çekilmiş merdiven sahanlığındaki kapıdan girilmektedir. Sağ taraftaki
bölüm fevkanidir. Sağ taraftaki giriş kapısı da yol seviyesinden yüksektedir. Sol tarafta bulunan daha büyük
kapıdan ise düzayak olarak girilmektedir. Bu yöndeki giriş kapısı işçiliksiz ve basit tutulmuştur. Bu girişin devamında olan bölümlerin hizmet için kullanıldıkları ve hizmetçilerin buralarda kaldıkları tahmin edilmektedir.
Güney yönde iki adet giriş kapısı vardır. Bu giriş kapıları birer iç sofaya açılmaktadır. Buna göre yapının ana
girişi cephe aksının ortasında olmayıp soldadır. Sofaların etrafında odalar vardır. Düzayak olarak girilen sofadan
birkaç basamaklı bir merdivenle fevkani sofaya geçilebilmektedir. Arada tek kanatlı bir ahşap kapı vardır. Her
iki sofanın etrafında değişik işlevleri olduğu düşünülen odalar bulunmaktadır. Sağdaki sofanın sadece iki yanında odalar vardır. Bunlar yaşama birimleridir. Bu mekanlar daha özenle yapılmış ve diğerlerinden daha geniş
tutulmuştur. Zemin kat mutfak, kiler ve oturma mekanları olarak kullanılmaktadır. Soldaki sofanın karşısında
fazladan bir oda daha yer almaktadır. Sol taraftaki sofa etrafında bulunan odalar muhtemelen servis mekanlarıdır. Burada ayrıca bir ocak bulunmaktadır. Evin mutfağının ve tuvaletinin burada olduğu sanılmaktadır. Evin
üst katında iki adet sofası bulunmaktadır. Sofaların güney uçları üst kattaki girinti yapan bölümleri oluşturmaktadır. Sofaların ölçüleri yaklaşık aynıdır. Sofaların sokağa bakan pencereleri daha büyük tutulmuştur. Doğu
yönde bulunan sofasının doğusunda, batı yönde bulunan sofasının ise batı yönde odalar bulunmaktadır. İki sofa
arasında kalan ortadaki, cumbada da ayrıca bir oda daha bulunmaktadır. Cumbalardaki iki odanın “bey odası”
olarak kullanılması muhtemel görülmektedir. Bu odalar diğerlerinden daha geniştir. Üst kat oturma, yaşama ve
yatma mekânlarını ortak olarak barındırmaktadır. Kuzeybatı köşede bulunan ölçü olarak odalardan daha küçük
mekan duvarlarında kalan çinilerden anlaşılacağı üzere banyodur. Ayrıca kuzeydoğu köşenin de tuvalet olarak
kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Arka cephesi, ön cephesine paralel
olmayıp, eğridir. Yapının planı düzgün değildir. Kareye yakın yamuk biçimlidir. Muhtemelen bulunduğu arsadan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Yola bakan evin cephesinde düz lentoya oturan üç adet cumba bulunmaktadır.
Cumbalardan birisi batı yönde de devam ederek köşe çıkması yapmaktadır. Cumbaların köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Zemin kat ve üst kat süslemeli ahşap bir kornişle cephelerde birbirinden ayrılmaktadır. Cumba köşeleri
ahşap köşe pervazlıdır. Saçakları ön cephede içbükey ve uzundur. Saçaklar diğer cephelerde düzdür. İçbükey
olan saçak altları bağdadi sıvalıdır. Uzun ve düz olan saçakların altı ise ahşap çıtalıdır.
Merdivenler: Yapıya giriş, sokak kotundan yüksek olup, sokaktan altı basamaklı mermer merdivenle girilmektedir. Merdiven kenarında korkuluk bulunmamaktadır. Evin içerisindeki iki ayrı sofadan bodruma inen ve
üst kata çıkan, kırma, tek kollu, ahşap iki ayrı merdiven vardır. Bodrum kata inen merdiven sol tarafta bulunan
sofada yer alır. Merdiven korkulukları dışbükey profilli, silindirik formlu üçer boğumludur. Üst katta çıkan ahşap
merdiven sahanlığına, üst katta; çeyrek daireye yakın ölçülerde –kitaplık tabir edilen- bir konsol oturtulmuş,
konsol merdiven korkulukları ile aynı tipte ancak daha küçük ölçülerdeki ahşap korkulukla çerçevelenmiştir.
Merdiven korkulukların üzerinde her katta sağlı sollu birer korkuluk babası vardır. Merdiven sahanlığının üzeri
ise yine ahşap korkuluklarla geçiş sağlanarak değerlendirilmiştir.
Süsleme: Bodrum kattaki küçük boyutlu haçvari –yonca biçimli- pencereler cephede ayrı bir süsleme ögesi
olarak kendini göstermektedir. Zemin kat köşeleri, giriş sahanlığının köşeleri ve üst katta cumbaların sağında ve
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solunda bulunan ahşap köşe pervazları cepheyi zenginleştiren diğer elemanlardır. Zemin kattaki düzgün kesme
taş duvarlar, giriş cephesinde; sokak seviyesinde ve subasmanı seviyesinde dışbükey profilli topuk yapmaktadır.
Zemin kat ile ikinci kat arasında püskül saçaklı ahşap bordür ön cepheyi çevrelemektedir. Diğer bağdadi cephelerde süslemesiz ahşap bir silme zemin ve üst katı ayırmaktadır. Ana giriş kapısının demir süslemeli şebekesi ve
binisi bulunmaktadır. Cumbalarda yer alan odaların tavanları alçı süslemelidir. Tekne tavanın göbeklerinde alçı
bir madalyon içerisinde kabartma olarak yapılmış stilize bitkisel bezeme bulunmaktadır. Tavan silmesinin köşelerinde ise silmeler birbiri içinden geçerek meander biçimli geometrik süslemeler oluşturmaktadır. Tavanların
kenarları geometrik süslemeli kuşaklarla çevrilidir.
Kapılar: Sokağa açılan kuzey cephesinde yer alan iki adet giriş kapısı, ahşap malzeme ile yapılmış, çifter kanatlıdır. Ana giriş kapısı altı basamaklı merdivenle çıkılan, sokak kotundan yüksek ve içerlek durumdadır. Bu
kapı; dikdörtgen formlu, ahşap pervazlı ve perforje demir şebekelidir. Kapının demir binisi üzerinde, boydan
boya kabartma stilize bitkisel motif şeridi bulunmaktadır. Sokaktan düzayak girişi sağlayan sağ taraftaki kapı
ise yeni ahşap malzeme ile yapılmış olup, kapının kanadı; yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay
kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Her iki kapı üzerinde de yüksek, perforje demir parmaklıklı tepe penceresi
bulunmaktadır. Ana giriş kapısının her iki kanadının üzerinde “S” kıvrımlı özgün olduğu düşünülen kapı kolu
vardır. Her iki kapıda da tokmak bulunmamaktadır. Ana giriş kapısı beyaz, diğer kapı kahverengi boyalıdır. Oda
kapıları tek kanatlı ve açık sarı renkte boyalıdır. Oda kapılarının üst kısımlarının yaklaşık 2/3 oranındaki bölümü
camlı, kalan alt bölümü ise kare formlu ahşap panodan oluşmaktadır. Oda kapılarının oldukça yeni oldukları
görülmektedir.
Pencereler: Yapının bodrum katında, ana giriş kapısının sağında iki, solunda bir adet haçvari küçük sövesiz
penceresi vardır. Bodrum katta ayrıca, doğu cephede iki küçük kare formlu pencere daha vardır. Yapının zemin
katında ise ana giriş kapısının solunda ve sağındaki odalarda cepheye bakan ikişer adet, kapı sahanlığına bakan
yaklaşık 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formlu, perforje demir parmaklıklı, giyotin tipli birer adet pencere bulunmaktadır. Kapının her iki yanında sofadan açılan aynı tip ve ölçüde birer pencere ile üst katta ön cephede;
her cumbada sokağa bakan ikişer, yanlarda birer adet yaklaşık 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formlu, tek kanatlı tipte pencere, doğu yönde iki dikdörtgen formlu ve bir büyük kare formlu penceresi vardır. Kare formlu
pencerenin biraz ilerisinde servis mekanlarına ait olduğu düşünülen küçük kare formlu bir aydınlık penceresi
bulunmaktadır. Doğu yönde zemin kat ile üst kattaki pencere sayıları ve ölçüleri aynıdır. Yalnızca zemin kattaki
tüm pencereler perforje demir parmaklıklı, dikdörtgen formlu olanlar ise giyotin tiplidir. Üst kattakilerde demir
parmaklık bulunmamaktadır. Dikdörtgen formlu olanlar ise tek kanatlı tiptedir. Batı yönde zemin kattaki taş
duvar üzerinde iki adet küçük ama ölçüleri eşit olmayan pencere bulunmaktadır. Bunlardan sağdaki olan küçük
dikdörtgen forma yakın, soldaki ise biraz daha büyük ve kare forma yakındır. Bu yönde üst katta; cephe aksının
sağında ve solunda dikdörtgen forma yakın iki penceresi vardır. Bahçeye bakan arka cephede bodrum katta;
cephe aksının solunda küçük ölçülerde kare forma yakın tek pencere vardır. Zemin katta; dört adet yaklaşık 1/3
ölçülerinde, perforje demir parmaklı, giyotin tipli pencere ile bunların sağında; köşede tek küçük kare formlu
aydınlık penceresi vardır. Bu cephede üst katta, aynı sayıda ve ölçüde pencere yer almaktadır. Ancak; sağdaki
küçük kare formlu pencerenin yerine çok dar dikdörtgen formlu pencere vardır. Pencere düzeni açısından giriş
cephesindeki simetri diğer cephelerde bulunmamaktadır.
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının bodrum katı ön cephede, kesme taştan yapılmıştır. Zemin katın diğer cephelerinde moloz taş kullanılmıştır. Birinci katı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Yapının
bodrum katının tamamında –ön cephe hariç-, zemin katın Batı duvarında irili ufaklı moloz taş malzeme; ön cephede subasmanına kadar düzgün kesme taş malzeme; bazı tavanlardaki süslemelerde alçı malzeme; dış kapı, oda
kapıları, pencere çevreleri, tavan ve taban döşemelerinde, üst kat köşelerindeki köşe pervazları, zemin kat ile üst
katı ayıran korniş, üst katın iskiyeti, evin içerisinden üst kata çıkan ve bodrum kata inen merdivenler ve bunların
korkulukları ile çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ana giriş kapısı ile zemin katın pencere parmaklıklarında demir malzeme kullanılmıştır.
Değerlendirme: Valilik tarafından 2004 yılında esaslı bir restorasyon yapılmıştır. Evin aslına uygun olarak
restore edildiği söylenebilir. Isparta merkezindeki üç cumbalı iki örnekten birisidir. Şehrin merkezi bir yerinde
olması ve Hafız İbrahim Demiralay gibi Milli Mücadele yıllarında Isparta’ya hizmet etmiş şahsiyete ait olması
eve ayrıca özellik katmaktadır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 3
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Havva-Ali Hikmet-Mustafa İsmet-Şenol-Kıymet Dolmacı. 20. yüzyılın
ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No:24 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8165 Ada, 6 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-04.02.2007-05.02.2007-24.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)
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Kat adedi: Yarım bodrum, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde tek katlı bir mekan vardır. Bu mekan briketle yapılmış betonarme
yapı olup “kış evi” olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Ev “karnıyarık” denilen plan tipinde yapılmıştır. Yani sofa plan
olarak evi ortadan ikiye bölmektedir. Odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Evin
içerisinde sağlı sollu üçer oda sofaya açılmaktadır. Bodrum katın sonradan yaşama mekanı olarak düzenlendiği
görülmektedir. Muhtemelen daha önceki tarihlerde depo ve kiler gibi bir işlevi’nin bulunduğu sanılmaktadır.
Bodrum kata güney yöndeki yol cephesinden çift kanatlı ahşap kapı ile girildiği gibi kuzey yöndeki bahçesine
açılan tek kanatlı ahşap bir kapısı daha vardır. Yola bakan her iki odada birer adet alçı şerbetlik vardır. Sofanın
girişe göre solunda ve ortada bulunan odanın, Güney duvarında gömme dolaplar vardır. Dolapların ortasında,
duvarda alçı bir kemer açıklığının başlangıcı görülmektedir. Bu nedenle duvarda daha önce bir şerbetliğin yer
aldığı, ancak sonradan şerbetliğin üzerine gömme dolap yapıldığı anlaşılmaktadır. Girişte cephe aksını sağındaki odanın kuzey duvarında yine ahşap, çift kanatlı gömme dolaplar vardır. Gömme dolap kapakları; altlı üstlü
birer adet dikdörtgen ahşap tabladan oluşmaktadır. Ayrıca oda tavanlarında alçı malzeme ile yapılmış madalyon
biçiminde tavan göbekleri vardır. Mutfak sofanın giriş kapısına göre sağında ve ortada yer almaktadır. Mutfağın
karşısındaki bir odanın bölünmesiyle oluşturulmuş banyo ve tuvalet bulunmaktadır.
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Güney yönde bulunan girişi içeriye çekilmiştir. Girişi, cephe aksının ortasındadır. Kapıya dokuz basamaklı kırma betonarme bir merdivenle
ulaşılmaktadır. Ahşap çift kanatlı bir kapı ile iç sofaya geçilmektedir. Giriş sahanlığının üzeri; üst köşeleri ahşap
köşe pervazlı, üzeri basık kemerli, çatısı ise üçgen alınlıklıdır. Üst katta sofa, büyük pencerelerle bahçe yönüne
açılmaktadır.
Süsleme: Ana giriş kapısının bulunduğu sahanlığın üzeri, basık Bursa kemeri biçiminde düzenlenmiştir. Çatıda
üçgen alınlıkta süsleme veya yazı bulunmamaktadır. Üst katta köşelerde açık mavi renkte boyalı ahşap köşe
pervazları yer almaktadır. Üst kat pencerelerinim çerçevelerinin tepeleri “başlıklı giyotin” tipinde süslemelidir.
Bodrum ve üst kat tüm cephelerde süslemesiz ahşap düz bir silmeyle birbirinden ayrılmışlardır. Evin içerisinde,
yola bakan güneybatı köşedeki oda ile bahçe yönündeki kuzeydoğu köşede yer alan odaların tavanlarında alçı
madalyon vardır. Bahçe yönündeki odanın tavanındaki madalyonun ortasında alçı kabartma stilize bitkisel bezeme vardır. Yola bakan güneybatı köşedeki odanın kuzey duvarında üzeri Bursa kemeri biçiminde kemerli alçı
şerbetlik bulunmaktadır. Şerbetliğin kemerinin içerinde tek kabartma rozet vardır. Yola bakan diğer odanın doğu
duvarındaki alçı şerbetlik ise yuvarlak kemerli ve süslemesizdir. Bu şerbetlik ortadan ahşap bir rafla altlı üstlü
olarak ikiye ayrılmıştır. Sofanın solunda ve ortada bulunan odanın güney duvarında gömme dolapların arkasında
kalan başka bir şerbetliğin olduğu görülmektedir. Şerbetliğin yuvarlak kemerli olduğu anlaşılmakta, ancak süslemeleri hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Çift kanatlı ahşap gömme dolapların kapaklarında süsleme yoktur.
Ana girişi sağlayan kapı kanatlarının her birinin üzerinde bel hizasında silindirik profilli, ortada tek boğumlu,
yatay konulmuş pirinç kapı kolları vardır. Sol kanatta, kapı kolunun yaklaşık 30 cm üzerinde el biçiminde pirinç
kapı tokmağı bulunmaktadır.
Kapılar: Bodrum kattan sokağa açılan bir adet, batıdaki bahçeye açılan bir adet, arka taraftaki bahçeye açılan
bir adet kapısı vardır. Yani bodrum katın toplam üç adet kapısı dışarıya açılmaktadır. Sokağa açılan kare formlu
kapı çift kanatlı olup, diğer kapılara oranla daha büyük boyutludur. Diğer iki kapı ise üst yarıları camlı ve tek
kanatlıdır. Üst kattaki ana giriş kapısı çift kanatlı ahşap malzeme ile yapılmış olup, sokak kotundan yüksektir.
Dikdörtgen formlu kapının üzerinde tepe penceresi vardır. Kapı kanatlarının üst yarısı camlı ve demir çerçevelidir. Kapının alt bölümü ise; tek dikdörtgen formlu ahşap panodan oluşmaktadır. Ana girişi sağlayan kapı kanatlarının her birinin üzerinde bel hizasında silindirik profilli, ortada tek boğumlu, yatay konulmuş pirinç kapı kolları
vardır. Sol kanatta, kapı kolunun yaklaşık 30 cm üzerinde el biçiminde pirinç kapı tokmağı bulunmaktadır. Kapı
açık mavi renkte boyalıdır. Arka yöndeki bahçeye açılan kapı ise tek kanatlı ve ahşaptır. Bu kapıya betonarme bir
merdivenle çıkılmakta olup, kapının her iki yanında pencereler bulunmaktadır. Burası adeta bir camekan görünümündedir. Kapılar oldukça yenidir. Yola bakan cephede yol ile aynı kotta sokaktan bahçe yönüne açılan demir
çift kanatlı bahçe kapısı ise kare formlu ve perforje demir malzeme ile yapılmıştır. Oda kapıları; tek kanatlı ve
ahşaptır. Kapı kanatları, alt ve üstte ikişer adet dikey, ortada tek yatay dikdörtgen ahşap tabladan oluşmaktadır.
Oda kapıları açık yeşil boyalıdır.
Pencereler: Bodrum katta, merdivenin sağında ve solundaki odalardan güney yönde, sokağa bakan geniş dikdörtgen formlu sağlı sollu kare planlı birer büyük pencere, Batı yönde bahçeye açılan bir kapı ile büyük boyutlu
dikdörtgen formlu toplam dört penceresi vardır. Üst katta yükseltilmiş girişin her iki yanındaki odalarda simetrik
ikişer adet dikdörtgen formlu yaklaşık ½ ölçekli pencere ile üst katın batı cephesinde toplam üç adet dikdörtgen
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formlu yaklaşık ½ ölçekli pencere bulunmaktadır. Yola bakan cephelerdeki bodrum kat pencereleri kanatlı ve
düz demir parmaklıklıdır. Üst kat pencerelerinin tamamı giyotin tipli, yarım demir parmaklıklıdır. Pencere çerçevelerinin tamamı ahşaptır. Bahçeye bakan cephede; alt katta bodrum katın kapısının hemen solunda iki adet, bu
cephede üst katta kapının sağında bir adet dikdörtgen formlu yaklaşık ½ ölçekli pencere vardır. Kapının solu ise
tamamen camla kaplıdır. Evin içerisinde; sofanın sağında yer alan mutfaktan, sofa içerisine bir adet dikdörtgen
formlu –muhtemelen- özgün olduğu düşünülen pencere açılmaktadır.
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının bodrum katı yığma taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Yapının bodrum katının tamamında iri moloz taş malzeme; şerbetlikler ve bazı tavan süslemelerinde alçı malzeme;
mutfaktaki bölünmüş kısımda tuğla malzeme; tavan ve taban döşemeleri, gömme dolaplar, pencere çerçeveleri,
üst kat köşelerindeki gömme sütunçeler, üst katın iskiyeti, kapılarda, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme;
bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca sokağa bakan cephede demir
malzeme ile yapılmış pencere ve kapı parmaklıkları vardır.
Değerlendirme: Cephe düzenlemesi olarak Isparta merkezindeki girişi içeriye çekilmiş sivri alınlıklı ev örneklerindendir. Plan olarak iç sofa etrafında üçer odanın bulunması da Isparta’da sıkça karşılaşılan şemalardandır.
Evin içerisinde; mutfağın kuzeydoğu köşesinde tuğla malzeme ile yapılmış ve çimento harcıyla sıvanmış küçük
kare planlı bir bölüm vardır. Bu bölüm ev sahibinin ifadesine göre sonradan yapılmıştır. Sofanın solunda ve ortada bulunan oda sonradan ikiye bölünerek güney yönü oda olarak kullanılmaya devam etmiş, kuzey kısmı ise
yine sonraki tarihlerde ortadan ikiye bölünmüştür. Sağ tarafı banyo haline getirilmiştir. Ev sivil mimari örneği
kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve
A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih
ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 4
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Şaban Karadağ, Saadet Kuyumcu, Süleyman Kılınçlıer, Yusuf Aktaş,
Şükrü Kılınçlıer, Türkan Yollu, İbrahim Kılınçlıer. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane Caddesi, No:4 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 Ada, 5
Parselinde yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-15.09.2005-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim B. Kayalı)

(Çizim B. Kayalı)

(Çizim D. Demirci - B. Kayalı’dan düzeltilerek)

Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Evin bodrum katı düzgün kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas
alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler,
gibi servis mekanları, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev
görmektedir. Servis mekanları evin batı yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev yaklaşık kare
plana sahiptir. Odalar sağlı sollu olarak sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Dört sokağın kesiştiği köşededir. Zemin kattaki taş örgü duvarda; yerel köfke
taşlar kullanılmıştır. Evin doğu yönünde içeriye çekilmiş bir girişi ve iki ayrı kapısı vardır. Giriş, sokak kotundan
yüksektir. Sekiz basamaklı taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Kapı girişi cephe aksının ortasındadır. Cephe ve giriş
sahanlığı köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Yapının zemin katında giriş sahanlığı da dahil olmak üzere, köşelerde
dişli taş köşebentler kullanılmıştır. Ön cephede alt ve üst katlar taş, diğer cephelerde ise ahşap kornişle birbirinden
ayrılmışlardır. Ayrıca saçak uçlarında ahşap testere dişi süslemeler yapıyı çevrelemektedir. Bodrum cephesinde
merdivenin her iki yanında birer tane olmak üzere, üzeri yuvarlak kemerli, taş söveli, kare planlı iki adet küçük
pencere vardır. Üst cephede merdivenin iki yanında ikişerden dört, yan cephelerde altı giyotin tipli pencere bulunmaktadır. Kapısının üzerinde çatıda sivri alınlığı vardır. Alınlık ortasında kenarları silmeli alçı bir madalyon
vardır. Batı ve güney yönünde birer bahçesi vardır. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Kısa ve
içbükey saçakları vardır. Saçak altları bağdadi sıvalıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş,
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 5
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Toru Mehmet Güncan, Münir Eğiş.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane Caddesi, No:8 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 Ada, 5
Parselinde yer almaktadır. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-15.09.2005-08.09.2006-16.02.2009-17.02.2009-24.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim B. Kayalı)

(Çizim B. Kayalı)

(Çizim B. Kayalı)

Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Sonradan yapıldığı tahmin edilen betonarme yapılar vardır.
Tanımı: Yapının bodrum katı düzgün kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas
alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, gibi
servis mekanları, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin batı yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev yaklaşık kare plana sahiptir.
Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Giriş, sokak kotundan yüksek olup on basamaklı
taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Kapı cephe aksının ortasındadır. Cephe ve giriş sahanlığı köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Bodrum kat ve zemin kat dış cephede ince dışbükey profilli taş bir kornişle birbirinden ayrılırlar. Üst cephede merdivenin iki yanında ikişerden dört, yan cephelerde aynı şekilde dörder giyotin çerçeveli dikdörtgen formlu
pencere bulunmaktadır. Saçak uçlarında ahşap testere dişi süslemeler ve saçak altlarında ahşap kasetleme1 tekniği ile
yapılmış süsleme yapıyı çevrelemektedir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
(1) Bu tip motiflere kaset, süsleme biçimine ise kasetleme denilmektedir. Bkz. Selma Ünlüdil, Geleneksel Divriği Evlerinde Ahşap Süslemeli Tavanlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005, s. 69, 72, 118.
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Katalog No : 6
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Şükriye Velioğlu.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane Caddesi, No:7 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 408 Ada, 26
Parselinde yer almaktadır. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-08.09.2006-05.02.2007-22.02.2007-24.02.2009-18.11.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim B. Kayalı)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının zemin katı düzgün kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri
esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo,
kiler, banyo, mutfak gibi servis mekanları ve müştemilat olarak, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev
görmektedir. Servis mekanları evin doğu yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev yaklaşık kare planlıdır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşededir. İkinci katı,
yanlarda çıkıntılı ortada girintilidir. Bina üst katta simetrik olarak iki çıkmalıdır. Bu kısmın altına isabet eden
yerde cümle kapısı yer almıştır Kapısı giriş cephesi aksının ortasındadır. Zemin katta girişin bulunduğu girinti
kısım ile binanın diğer köşelerinde taş köşebentler yer alır. Taş köşebentler geçmeli değildir. Bağdadi teknikle yapılmış olan üst katta ise köşelerde süslemesiz, düz ahşap köşe pervazları bulunmaktadır. Ön cephede
cumba saçaklarının altları, üstte diş sıraları ve altta stilize bitkisel motifli iki sıra ahşap kabartma bordürle
çevrelenmiştir. Zemin kat cephesinde her iki yanda da ikişer tane olmak üzere, üzeri yuvarlak kemerli, taş
söveli, dikdörtgen formlu toplam dört adet pencere vardır. Bu pencereler diğer cephelerde de eşit sayıda yer
alırlar. Üst katta; iki yandaki çıkmalarda ikişerden dört, kapı üzerine isabet eden girinti kısmında da iki pencere olmak üzere toplam altı adet giyotin çerçeveli dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Kuzey yönü
hariç, diğer cepheler; her yönüyle giriş cephesinde olduğu gibi düzenlenmiştir. Kuzey yönde üst katta; ortada
yaklaşık 50 cm kadar çıkma yapan bir bölüm vardır. Kısa ve içbükey ahşap saçaklara sahiptir. Saçaklar altları
bağdadi sıvalıdır. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı
olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı
kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344
sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 7
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Emine Perihan Dinarlıgil. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, İrfan Sokak, No:1 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 Ada, 1 Parselinde yer
almaktadır. Yaklaşık 25 yıl önce sebebi bilinmeyen bir yangın sonucu tamamen yanarak yok olmuştur.
İnceleme Tarihi: 16.03.1982.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının zemin katı düzgün kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas
alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler,
zemin kat ile üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Evin cephesi sokak üzerinde olup, iki sokağın kesiştiği köşededir. Giriş cephe aksına göre sola alınmış
olup, girişi; iki basamak merdivenle çıkılan, içeriye çekilmiş durumdaki iki kanatlı bir kapıdan yapılmaktadır.
Kapı üstünde, düz lentoya oturan ahşap geometrik motiflerle süslü cephesi pencerelerle kaplı bir cumba bulunmaktadır. Alt kısmı geometrik motiflerle süslü ahşap cumbası, zemin kat ile üst katı birbirinden ayıran üstte testere dişi ile bunun altında püskül motifli yapının başlıca süslemesini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra cephesini
kuşatan iki sıra ahşap kabartma bordür bulunmaktadır. Zemin katta; yuvarlak kemerli taş söveli pencereleri ve
yapının cephesinin köşelerinde ahşap gömme sütunçeleri vardır. Ayrıca; ahşap dikdörtgen formlu pencerelerle
kaplı cumbada, pencere açıklıklarının arası ikişer yivli ahşap sütunçelerle belirlenmiş olup, cumbanın altı, baklava dilimli kabartma panolar halinde galerilere bölünmüştür. Birinci kat pencereler basık kemerli kesme taş söveli
olup, üst kat pencereleri düz ahşap kornişli, giyotin çerçevelidir. Zemin kat ve ikinci kat dış cephede, araları ahşap geometrik silmeli bir bordürle sınırlandırılmıştır. Binanın köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. cumbanın sağında
ve solunda ikişer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencerelerin olduğu görülmektedir. Yola bakan
diğer cephede yine kare formlu bir pencerenin –ya da açıklığın- iki her iki yanında ikişer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Pencerelerin arasındaki büyük kare formlu açıklığın işlevi
anlaşılamamıştır. Ancak kanımızca bu cephedeki kare formlu çok büyük açıklık muhtemelen bir cumbaya aittir.
Çatısı cephede de cumba üstünde üçgen alınlıklı, saçak altları bağdadi sıvalıdır. Ev sivil mimari örneği kültür
varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548
sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344
sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 8
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı
tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No:1 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 1249 Ada, 25 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 14.01.2003-16.02.2009-17.02.2009-25.02.2009-07.05.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim B. Kayalı)

(Çizim B. Kayalı)

(Çizim B. Kayalı)

Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının bodrum katı düzgün kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas
alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler,
gibi servis mekanları, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev
görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev yaklaşık
kare plana sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Binanın girişi cephe
aksının ortasındadır. Giriş kısmı; kırma bir merdivenle, üstü yarım daire alınlıklı giriş sahanlığından sağlanmaktadır. Bodrum katta toplam dört odası ile üst katta sağda beş, solda iki büyük oda bulunmaktadır. Batı yöndeki
iki odanın arasında bodrum kata inen ahşap, tek kollu kırma bir merdiven vardır. Güneyde sonradan ilave edilmiş balkon ve müştemilat binası ve bunun önünde de bahçesi yer alır. Merdiven sahanlığının köşelerinde, ahşap
köşe pervazları vardır. Saçak altları ahşap çıta ile geometrik motifli olup, üstü alaturka kiremitli, kırma çatı ile
örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 9
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Nimet Yazgan. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Mühürcü Sokak, No:5 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 443 Ada, 2 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 01.02.1984-15.09.2005-13.03.2006-14.11.2006-18.11.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim İ. Özay)

(Çizim İ. Özay)

(Çizim İ. Özay)

(Çizim İ. Özay)

(Çizim İ. Özay)

Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde betonarme bir yapı vardır.
Tanımı: Yapının bodrum ve zemin katı kesme taştan, üst katı ise bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. İç sofalı plan tipine sahip evin girişi içeri çekilmiş ve ortadaki çıkmanın altından verilmiştir. Evin cephesi sokak
üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yola bakan cephede üç adet üçgen çıkması vardır. Yapının
girişi cephe aksının ortasındadır. Güney tarafında da büyük bir bahçesi ve bu bahçeye bakan bir cumbası
vardır. Zemin katta; girişe göre sağ tarafta basık kemerli, sol tarafta dikdörtgen formlu taş söveli pencereleri
bulunmaktadır. Üst katta; ön cephede yapının köşelerinde ahşap köşe pervazları vardır. Pervazların başlığı ve
kaidesi baklava dilimi biçiminde ahşap kabartmalıdır. Çatı saçaklarında ise testere dişi biçimli ahşap süsleme
tüm cepheleri dolanmaktadır. Giriş sahanlığının ve binanın köşeleri düzgün kesme taşlarla köşebent olarak
belirginleştirilmiştir. Üst kat geçişinde ahşap süslemeli bir korniş görülür. Ahşap konsrüksiyon, kırma çatılıdır. Sokağa bakan ön cephede saçakları kısa ve içbükeydir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri
Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla
tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 10
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fikret Göksel, Gülşen Çiloğlu, Mürüvvet Turgut, Talat İlkgül. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No: 1 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 446 Ada, 20-21 Parselinde yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 10.09.1986-15.09.2005-02.06.2006-09.09.2006-27.05.2008-18.11.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim B. Kayalı)

(Çizim D. Demirci)

(Çizim B. Kayalı)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde betonarme bir yapı vardır.
Tanımı: Yapının zemin katı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık kare plana sahiptir. Odalar
sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapının girişi cephe aksının ortasındadır. Giriş kapısının üzerinde sivri alınlıklı bir cumbası vardır.
İki katlı yapının alt katında kapının sağında ve solunda ikişer küçük kare formlu pencere bulunmaktadır. Üst katta,
ortada düz çıkmalı bir cumba yer almıştır. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat
ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Tuvaleti evin doğu yönünde ve bahçeye bakan kısımda, mutfağı ise
batı kısmında yer almaktadır. Cumbanın iki köşesindeki ahşap köşe pervazlarının başlıkları ve kaidesinde baklava
dilimi motifi yer almaktadır. Odalar tekne tavanlı olup, tavanların kenarları alçı malzemeyle içbükey formda yapılmış ve tavanlarda; alçı kabartma madalyon tavan göbekleri vardır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak
Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla
tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla
tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 11
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hüseyin Baykara, Mehmet-Bayram Ali-Cihangir Huban. 20. yüzyılın
ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No: 4 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 440 Ada, 96 Parselinde
yer almaktadır. Sebebi bilinemeyen bir yangın sonucu tamamen yanarak yok olmuştur.
İnceleme Tarihi: 17.05.1990-31.12.2000-02.01.2000-02.06.2006.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının bodrum katı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık kare plana sahiptir. Evin
cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapının girişi cephe aksının ortasındadır. Giriş
kapısının üzeri sivri alınlıklıdır. Güney yöndeki giriş kapısı sokak kotundan yüksek olduğundan binaya yaklaşık
yedi basamaklı taş merdivenle girilmektedir. Arka tarafında bir bahçesi bulunmaktadır. Cephe ve giriş sahanlığı
köşelerinde ahşap köşe pervazları yer almaktadır. Alt ve üst kat, taş bir silmeyle birbirinden ayrılmaktadır. Merdiven sahanlığı düzgün kesme taş ile kaplanmış ve köşelerde taş köşebentler kullanılmıştır. Odalarda, özellikle
sokağa bakan cephedeki oda tavanlarında alçı madalyon içerisine kabartma olarak yapılmış ve altın yaldızla
boyanmış kenger –deve dikeni- yaprağı, köşelerde kabartma alçı rozetler bulunmaktadır. Ön cephede içbükey
saçaklara sahiptir. Saçak uçları testere dişi biçiminde ahşap süslemelidir. Üzeri alaturka kiremitli, kırma çatı
ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 12
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hasan Acar. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No: 21 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 446 Ada, 8 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-13.03.2006-07.03.2007.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde doğu yönde betonarme bir yapı vardır.
Tanımı: Yapının zemin katı araları ahşap hatıllı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık
kare plana sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Girişi cephe aksının ortasındadır. Yola bakan kuzey yönde; üst katın kenarları çıkmalı, ortası girintili niş şeklindedir. Sokağa
bakan iki cumbası bulunmaktadır. Cumbaların her birinde birer oda vardır. İki cumba arasında kalan basık
kemerli girintili kısmın üzeri üçgen alınlıklıdır. Çıkmaların alt kısımları püskül saçaklı süslemeli bir silme ile
çevrilidir. Güney yönde avlusu vardır. Giriş kapısının üzeri üst katta sivri alınlıklıdır. Üst katta sokağa bakan
odaların tavanlarında alçı malzeme ile yapılmış, madalyon süslemeler vardır. Yine bu odaların Güney duvarlarında gömme dolaplar ile bunların arasında; üstü yuvarlak kemerli şerbetlikler vardır. Ancak bu şerbetlikler
sade niş şeklinde olup, süslemesizdir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler
ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına
karar verilmiştir.
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Katalog No : 13
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İbrahim Behçet Balbay ( Gürçay ). 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Şakir Sokak, No:21 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 1418 Ada, 3 Parselinde yer
almaktadır.
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-09.09.2006-27.05.2008-18.11.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde doğu yönde betonarme bir yapı vardır.
Tanımı: Yapının zemin katı araları ahşap hatıllı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun
üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık kare
plana sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapıya kuzey yönde bulunan
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iki kanatlı bir kapı ile sokak kotundan düzayak girilmektedir. Kapı cephe aksının ortasındadır. Giriş kapısının
üzerinde sivri alınlıklı bir cumbası vardır. Cumbanın ve yapının bu yöndeki dış duvar köşelerinde ahşap köşe
pervazları bulunmaktadır. Arkasında güney yönde bahçesi vardır. Giriş yönünde zemin ve üst katlar ahşap düz
bir kornişle birbirinden ayrılmaktadır. Girişin her iki tarafında simetrik olarak birer odanın yer aldığı görülmektedir. Arka tarafta cephe aksının ortasında yaklaşık bir metre kadar çıkma yapan küçük bir cumbası vardır. Ahşap
kapı kanatlarının alt ve üst kısımları birer sıra; “kalpaklı çivi” denilen bombeli iri başlı çivilerle dışardan çakılmıştır. Giriş cephesinde zemin katta; kapının sağında küçük dikdörtgene yakın formda, solunda daha büyükçe
kare formlu birer pencere simetrik olarak bulunmaktadır. Cumba üzerinde sokak cephesine bakan yaklaşık ½
ölçekli dikdörtgen formlu iki pencere ile cumbanın kısa kenarlarında birer adet yaklaşık 1/3 ölçülerinde daha
dar formda birer pencere vardır. Cephe sıvandığı ve boyandığı için temeldeki moloz taş örgü dışarıdan izlenememektedir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 14
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Kayhan Konur. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Şakir Sokak, No:9 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 1418 Ada, 132 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 28.07.1992-15.09.2005-02.06.2006-09.09.2006-18.11.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim İ. Özay)

(Çizim İ. Özay)

(Çizim İ. Özay)

(Çizim İ. Özay)

Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde doğu yönde betonarme bir yapı vardır.
Tanımı: Yapının bodrum katı araları ahşap hatıllı düzeltilmiş yassı moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir.
Yaklaşık kare plana sahiptir. Evin plan şeması simetriktir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak
üzerindedir. Giriş kısmının her iki yanında birer oda sokağa bakmaktadır. Bodrum kat depo, kiler, üst kat ise
hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanlarından mutfak kısmının evin güney yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda, banyo ve tuvaletinin de batı yönde
yine bahçeye bakan kısımda yer aldıkları görülmektedir. Binanın; giriş kapısı kuzey yönde ve içeriye çekilmiş
durumdadır. Cephenin ortasındaki sahanlığa, dokuz basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Basık kemerli bu
girişin üzeri üçgen alınlıklıdır. Giriş sahanlığı ile bu yöndeki dış duvarının köşelerinde ahşap köşe pervazları
bulunmaktadır. Bodrum kat ve zemin kat tüm yönlerde ahşap düz bir kornişle birbirinden ayrılmaktadır. Güney
ve batı yönde büyük iki bahçesi vardır. Giriş sahanlığının üzerinde üçgen alınlık ile ayrıca giriş sahanlığının
tekne tavanında alçı madalyon ve madalyon içerisinde kabartma bir rozet bulunmaktadır. Kapının tepe penceresi
üzerinde küçük bir madalyon içerisinde “Maşallah” ibaresinin yer aldığı görülmektedir. Ev sivil mimari örneği
kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve
A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih
ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 15
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1410 Sokak, No: 4 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 1254 Ada, 21 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-01.08.2008-18.11.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının zemin ve üst katı araları moloz taş kullanarak yığma tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı
plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık kare plana sahiptir. Evin plan şeması simetriktir. Odalar; yapıyı ortadan bölen iç sofa etrafında yer alırlar. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb., gibi servis
mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve
bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir.
Dış duvarlar çimento karışımı bir sıva ile sıvanmıştır. Tüm cephe kalın sıva ile sıvandığı için moloz taş örgü
dışarıdan izlenememektedir. Üst katta, sokak yönünde güneybatı köşe pahlanarak buraya üçgen planlı küçük
bir balkon yerleştirilmiştir. Yapının girişi, güney yönde bulunan, cephe merkezine yerleştirilmiş ve cepheden
içeri çekilmiş iki kanatlı ahşap bir kapı sokak kotundan düzayak olarak sağlanmıştır. Kapı, cephe aksının
ortasındadır. Girişin üzerinde, üst katta; sokağa açılan düz lentoya oturan, cumba demir korkuluklu, küçük
balkonu vardır. Arka tarafta, balkona karşılık gelen kısım ise cumba olarak değerlendirilmiştir. Girişin her
iki tarafında simetrik olarak birer odanın yer aldığı görülmektedir. Ön ve arka cephelerde kare formlu büyük
pencereler yer alır. Kapıların kanatları; üst üste konulmuş dörder adet ahşap panonun kanat çerçevesine takılmasıyla oluşturulmuştur. Panoların üzerinde yağlı boya ile yapılmış her panoda tek sıra olmak üzere; sarı
renkte yapılmış zigzaglı basit süslemeler bulunmaktadır. Ancak hem kapılar hem de süslemeler oldukça yeni
oldukları düşünülmektedir. Yapının, dolap, tavan, döşeme kaplamaları özgün olup, iyi korunmuş durumdadır.
Zemin kat sofasının batısında bulunan kırma ahşap bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Sofanın her iki
yanında ikişer odanın yer aldığı görülmektedir. Yapının üstü geniş saçaklı kırma beşik çatılıdır. Saçak altları
aynı dış duvarlarda olduğu gibi çimento karışımı kalın bir sıva ile kapatılmıştır. Ev sivil mimari örneği kültür
varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı
kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 16
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1411 Sokak, No: 7 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 Ada, 3-4 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 01.08.2008-02.08.2008-08.05.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Güney yönde moloz taşla inşa edilmiş yapı kalıntıları vardır.
Tanımı: Yapının zemin katı iri moloz taş malzeme ile üst katı bağdadi olarak inşa edilmiştir. Güney beden duvarının tamamı araları ahşap hatıllı iri moloz taş örgüdür. Zemin katı kesme taş kaplandığı için moloz taş örgü
dışarıdan izlenememektedir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Üç yanında küçük birer bahçesi bulunmaktadır. Planı yaklaşık “T” biçimindedir. Zemin kat
depo, kiler, banyo, mutfak vb., gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Evin
cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Sokağa bakan cephede tek çıkması vardır. Yapıya
bu çıkmanın sağ tarafındaki, çift kanatlı ahşap bir kapıyla sokak kotundan düzayak girilmektedir. Güney cephe
köşeleri hariç diğer yönlerdeki köşelerde ikişer yivli, başlık ve kaidesinde baklava dilimi motifli ‘Toskan Dorik’
olarak isimlendirilen ahşap köşe pervazları vardır. Yapının güney cephesine özen gösterilmemiştir. Bu cephe
sıvasız ve boyasızdır. Ayrıca bu yönde bulunan bahçesinde eklenti olduğu sanılan eğreti bir yapı uzantısı vardır.
Zemin kat sofasından, kırma ahşap bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Bunun dışında arka bahçede; sonradan yapıldığı düşünülen betonarme bir merdiven daha bulunmaktadır. Bina dışından bu merdivenle de üst kata
çıkılmaktadır. Pencereler zemin katta küçük dikdörtgen, üst katta büyük kare formludur. Ön cephedeki zemin kat
pencereleri demir parmaklıkla kaplanmışlardır. Yapının içerisinde herhangi bir süsleme ögesine rastlanılmamıştır. Yapının üstü geniş saçaklı kırma beşik çatılıdır. Çatı üzeri alaturka kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği
kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı
kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 17
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fikret Göksel, Gülşen Çiloğlu, Mürüvvet Turgut, Talat İlkgül. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1306 Sokak, No:20 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8052 Ada, 33 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-13.05.2008-17.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının zemin katı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi
tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık dikdörtgen plana
sahiptir. Odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Yani çıkmaların bulunduğu üst
katta iki oda yola bakmaktadır. Evin en özenli yapılmış odalarının bunlar olduğu tahmin edilmektedir. Buna
göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, evin batı yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer
almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Kuzey yönde çok dar çıkmaz bir sokak vardır. Güney cephesi hareketsiz ve sağırdır. Giriş kapısı doğu yöndedir. Giriş sokak kotunda
olduğu için eve düzayak olarak girilmektedir. Tek sokak üzerinde iki adet gönyeli çıkması vardır. Her çıkma
birer odaya aittir. Alt katta yola bakan cephede kesme taştan örülmüş, yuvarlak kemerli bir çeşme mevcuttur.
Arka tarafta; batı yönünde bahçesi ile evin her iki yanında dar bir geçit vardır. Giriş kapısının her iki yanında
kare formlu birer pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu pencerenin sonradan açılmış olduğu izlenimi vardır. Üst
kattaki pencereler yaklaşık 1/2 oranında ve dikdörtgen formlu, giyotin tiplidir. Zemin kat pencereleri geçme
demir parmaklıklıdır. Bahçeye bakan yönde tuğla malzemeden yapılan –şu anda yıkılmış durumdaki- eklentiler nedeniyle, bu yöndeki planı ve pencere sayısı anlaşılamamaktadır. Üst katta duvardaki sıva üzerine mala
ile dikdörtgen çizgilerle derzler çizilerek, yalancı duvar örgüsü elde edilmiştir. Soldaki çıkmada yer alan
odanın Kuzey duvarında, süslemesiz bir alçı lambalık vardır. Çatısı kalan kısımlarından anlaşıldığı üzere,
tekne tavan olarak yapıldığı görülmektedir. Yapı kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla
belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı
olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla
tescil edilmiştir.
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Katalog No : 18
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1414-1451 Sokak, No: 11 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 446 Ada, 16 Parselinde yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-12.05.2008-12.03.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının zemin katı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Cephe boyandığı için zemin kattaki moloz taş örgü dışarıdan izlenememektedir. Girişleri
esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Girişin her iki tarafında simetrik olarak birer odanın yer aldığı görülmektedir. Odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya
açılmaktadır. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak
işlev görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Arkasında yani güney;
tarafında büyük bir bahçesi vardır. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı demir bir kapı ile sokak kotundan
düz ayak girilmektedir. Kapı, giriş aksının ortasındadır. Giriş cephesinde zemin katta sağda ve solda; kare planlı
büyük ölçekli birer pencere simetrik olarak yer alır. Giriş kapısının üzerinde bir cumbası, arka tarafında, bahçeye
bakan yönde de bir çıkması vardır. Ön cephedeki cumba ile arka cephedeki çıkma birbirinin aksındadır. Cumba
üzerinde sokak cephesine bakan yaklaşık dikdörtgen formlu bir pencere ile yanlarda ikişer yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Servis mekanları evin güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda
yer almaktadırlar. Binanın dış cephesinde pencerelerin kaplandığı parmaklıklar ile kapısı; yeni demir malzeme
ile yapılmışlardır. Yol üzerinde, evin hemen sağında perforje demir kapılı tek kanatlı bir bahçe girişi vardır. Evin
bahçesinde bulunan batı ve güney yönlerdeki betonarme, tek kollu merdivenlerle evin ikinci katına çıkılmaktadır. Batı yönde bulunan merdivenin düz demir korkulukları vardır. Güney yöndeki merdivende ise korkuluk
bulunmamaktadır. Cumbanın saçaklarında ahşap kabartma püskül motifi sırası vardır. Çatı kısa ve düzdür. Ahşap
çatı saçaklarında işçilik veya süsleme bulunmamaktadır. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür.
Güney yöndeki ilave mekan ile batı yönde merdivenin hemen ilerisinde bulunan tek katlı ve üzeri kiremit örtülü
mekanlar ile, betonarme merdivenlerin ve bazı pencerelerin sonradan yapıldıkları tahmin edilmektedir. Ev sivil
mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih
ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 19
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mehmet Feray varisleri. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin
edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1405-1406 Sokak, No:1 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 408 Ada, 1 Parselinde
yer almaktadır. 19.12.2006 tarihinde sebebi bilinemeyen bir yangın sonucu tamamen yanarak yok olmuştur.
İnceleme Tarihi: 27.03.2006-29.09.2006.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçenin iki tarafında; karşılıklı yapılmış tek katlı yapılar vardır.
Tanımı: Yapının zemin katı iri moloz taş malzeme ile üst katın bir kısmı iri moloz taş örgü olup, sokağa çıkma
yapan mekanlar ile güney yönde bahçeye bakan cephesi bağdadidir. Topoğrafik olarak kısmen meyilli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre yerel olarak; “kapalı hanaylı evler”
olarak adlandırılan, dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Odalar hanay kısmının kuzeyinde
yer almakta ve birer kapıyla hanaya açılmaktadır. Zemin kat depo, kiler, banyo vb., gibi servis mekanları, üst
kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Güney-kuzey doğrultulu üzeri farklı bir çatı ile kapatılmış
olan ayrı bir mekan ise muhtemelen mutfaktır. Servis mekanları evin güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Doğu cephesi diğer yapılara bitişik olarak yapılmıştır. Evin cephesi sokak üzerine
yerleştirilmiştir. Dört sokağın köşesindedir. Sokağa bakan kuzey ve batı yönlerde içeriye çekilmiş durumda
birer adet giriş kapısı vardır. Sokak kotundan düz ayak girilmektedir. Evin güney yönündeki büyük bahçesi
bulunmaktadır. Güney yönde bahçesine bakan tamamen camla kaplı bir hanay kısmı vardır. Hanayın bağdadi
uzantısı olan tek oda ile gerisindeki ikinci oda, sokağa iki gönyeli çıkma biçiminde taşkınlık yapmaktadır.
Batı cephedeki taşkınlık daha fazla olduğundan; dış cepheden cumba olarak algılanmaktadır. Bahçede güneykuzey doğrultulu üzeri farklı bir çatı ile kapatılmış olan ayrı bir mekan daha vardır. Bu mekan da aynı hanay
gibi ahşap konsrüksiyon, üzeri camla kaplıdır. İki uzun bacası olan bu mekan muhtemelen Evin mutfağı olarak hizmet vermektedir. Yola bakan zemin kat pencereleri büyük yatay dikdörtgen formda, üst kat pencereleri
de yaklaşık 1/2 ölçülerinde dikdörtgen formdadır. Üst kat pencerelerinin alt bölümleri ise ahşap kafeslidir.
Üst kat cumba yatayda ve dikeyde ahşap hatıllıdır. Yapının köşelerinde ahşap köşe pervazları vardır. Ev sivil
mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007
tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 20
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mehmet Şefik Doğan. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin
edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1306 Sokak, No:28 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8052 Ada, 38 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 08.09.2006-14.11.2006-05.03.2008-12.05.2008-17.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının zemin katı aralarında ahşap hatıl kullanarak iri moloz taş ile yığma tekniğinde yapılmış olup,
bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzey cephesi duvarının tamamı araları ahşap hatıllı moloz taş
örgüdür. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülür. Zemin
kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev
görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapının girişi cephe aksında olmayıp, güney yönüne
düşmektedir. Doğu yöndeki bu giriş kapısı sokak kotunda olduğundan binaya düzayak olarak girilmektedir. Giriş
kapısı doğrudan avluya açılmaktadır. Ayrıca güney yöndeki bahçeye açılan büyük bir bahçe kapısı daha vardır.
Zemin katta iki oda kuzey yönde bir oda da batı yönde yer almaktadır. Yola bakan köşeleri ahşap köşe pervazlı
bir adet cumbası, cumba içerisinde tek odanın yer aldığı görülmektedir. Cumbanın solunda bulunan diğer bir
odayla birlikte toplam iki odanın sokağa açıldığı anlaşılmaktadır. Güney yönde büyük bir bahçesi mevcuttur. Evin
bahçesine bakan güney cephesi “kapalı hanay” biçimindedir. Kapalı hanayın orta kısmında cihannüma biçiminde
düzenlenmiş, ahşap malzeme ile yapılmış, camla kapatılmış küçük bir abdestlik ünitesi vardır. Cumbanın bulunduğu oanın tavanı ahşap çıtakari işçiliklidir. Odanın tavanında baklava dilimi motiflerin ortasında beş kollu yıldız
biçimli tavan göbeği vardır. Batı yönü hareketsiz olup, burada yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu üç adet
pencerenin yer aldığı görülmektedir. Bahçe kapısının kanatları iki sıra halinde kapaklı çivili olup, her kanatta halka biçimli birer kapı çekeceği bulunmaktadır. Kapı çekeceklerinin oldukça sade halkalardan oluşmasına karşılık,
göbekleri ise çok kollu yıldız biçiminde süslemelidir. Ahşap konsrüksiyon, kırma çatılıdır. Kısa ve düz saçaklara
sahiptir. Hanay kısmında saçaklar biraz daha uzundur. Sağır olan kuzey yönde saçak bulunmamaktadır. Saçak altları ahşap çıtalarla belirlenmiştir. Saçak altlarında ve saçak uçlarında herhangi bir süsleme göze çarpmamaktadır.
Çatı üzeri alaturka tipi kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 21
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Ethem Pehlivan. 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1312-1413 (Damgacı) Sokak, No: 22 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8165 Ada,
5 Parselinde yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 05.02.2007-05.03.2008-12.05.2008-03.08.2008--24.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:
,

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Batısında planı tam anlaşılamayan tuğla ve briket malzemelerle yapılmış çeşitli
eklenti mekanlar bulunmaktadır.
Tanımı: Yapının zemin katı aralarında ahşap hatıl kullanarak iri moloz taş ile yığma tekniğinde yapılmış olup,
bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Yapının; sokağa bakan güney cephesinde tek cumbası, doğu cephesinde ve köşede ise birer üçgen çıkması vardır. Doğu ve güney yönde yer alan çıkmalar evin sokak köşesinde
yer almasından dolayı köşe çıkması oluşturmaktadır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan
grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Her çıkma, yukarıda bir odaya aittir. Yani çıkmaların bulunduğu üst
katta toplam üç oda yola bakmaktadır. Evin en özenli yapılmış odalarının bunlar olduğu tahmin edilmektedir.
Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, evin batı yönünde, yani arka bahçeye bakan hanaylı kısımda
yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Yapının girişi cephe aksında olmayıp, aksın hafif solundadır. Tek kanatlı ahşap giriş kapısı güney yönündeki sokak üzerinde yer alır. Üst
katta cumba ve her üçgen çıkma ayrı birer odaya aittir. Doğu cephesinde sokaktan evin avlusuna geçit sağlayan
tek kanatlı bir kapısı daha vardır. Giriş sokak kotunda olduğu için eve düzayak olarak girilmektedir. Doğu yöndeki sokak üzerinde yer alan ve avluya açılan tali kapıdan girilince; dört basamaklı betonarme bir merdiven vasıtasıyla avluya inilmektedir. Yapının batı yöne bakan arka tarafı “L” biçiminde olup, kısa tarafı bağdadi duvarlı ve
büyük dikdörtgen formlu pencerelidir. Doğu-batı doğrultudaki uzun tarafı ise kapalı hanay biçiminde yapılmış
olup, ortada dışarıya taşkınlık yapan küçük bir abdestliği bulunmaktadır. Saçak uçlarında ahşap kabartma testere
dişi motifi tüm cepheleri dolaşmaktadır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 22
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1412 Sokak, No: 11 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 Ada, 8 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 14.11.2006-05.03.2008-12.05.2008-18.11.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde karşılıklı olarak yapılmış tek katlı yapılar herhangi bir yapı veya tesis
bulunmamaktadır. Kuzey tarafına sonradan çatısı bulunan yüksekçe bir araba garajı yapılmıştır.
Tanımı: Yapının zemin katı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi
tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte
olduğu görülmektedir. Kuzey ve doğu cepheleri hareketsiz ve sağırdır. Buna göre; zemin kat; depo, kiler,
kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir.
Servis mekanları, evin doğu yönünde, yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek
sokak üzerindedir. Yapının girişi cephe aksının ortasında olmayıp, aksın sağındadır. Batı yönündeki tek giriş
kapısı doğrudan eve değil, evin güneyindeki bahçeye açılmaktadır. Giriş sokak kotunda olduğu için bahçeye
düzayak olarak girilmektedir. Tek sokak üzerinde, üst katta iki adet gönyeli çıkması vardır. Her çıkma üst
katta birer odaya aittir. Giriş kapısının solunda zemin kata ait küçük kare planlı, düz demir parmaklıklı iki
adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Üst katta çıkma üzerlerinde ikişer adet yaklaşık 1/2 oranında ve dikdörtgen formlu, giyotin tipli pencere vardır. Güneye bakan üçgen çıkmada, aynı tipte iki adet pencere bahçeye
bakmaktadır. Ölçülerinden giyotin tipli oldukları tahmin edilmektedir. Kuzey cephesi sağırdır. Bu cephede
çıkmanın dar formlu penceresi hariç pencere bulunmamaktadır. Güney yönde bahçeye bakan cephede; üçgen
çıkmanın devamı olan kapalı hanay bulunmaktadır. Hanayın ortasına isabet eden kısımda abdestlik bölümü
bahçeye doğru küçük bir çıkma yapmaktadır. Üst katta duvardaki sıva üzerine koyu renk boya ile derzler
çizilerek, yalancı duvar örgüsü elde edildiği, ancak zamanla bunların silindiği; saçaklara yakın kısımlardaki
kalan izlerinden anlaşılmaktadır. Yola bakan odaların tekne tavanında; çıta işçiliği ile yapılmış altı kollu yıldız
motifi bulunmaktadır. Evin tavanlarının, tekne tavan olarak yapıldığı görülmektedir. Yapı kısa ve düz ahşap
saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür.
Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun
8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 23
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Çetin Oral’a ait ev; “Kulalıların Evi” olarak bilinmektedir. 20. yüzyılın
ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1413 (Damgacı) Sokak, No: 11 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8052 Ada, 21
Parselinde yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 08.09.2006-14.11.2006-05.03.2008-12.05.2008-17.02.2009-24.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde karşılıklı olarak yapılmış tek katlı mekanlar vardır.
Tanımı: Yapının zemin katı araları ahşap hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir.
Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre zemin kat iç sofalı, üst kat dış sofalı plan grubuna girmekte
olduğu görülmektedir. “ağa evleri” tipinde yapılmıştır. Zemin katta; doğu yöndeki odalar fevkanidir. Üst katta
tüm odalar bahçeye bakan dış sofaya açılmaktadır. Evin en özenli yapılmış odalarının üst katta, yola bakan
cephedeki odalar olduğu tahmin edilmektedir. Üst kattaki her balkon ve her pencere bir odaya aittir. Buna
göre; zemin kat; depo, bahçede yer alan yerel olarak “tahtani” adı verilen tek katlı mekanlar; kiler, kışlık gibi
mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir.
Tek sokak üzerindedir. Doğu yönde dar çıkmaz bir sokak vardır. Bahçeye bakan cephesi –üst kata çıkan merdivenin olduğu tek çıkma hariç- hareketsizdir. Ancak bahçesinde çeşitli işlikler, tandırevi ve ahır gibi avluda
karşılıklı yer alan, avluyu adeta kuşatan, ayrı çatılar altında -batıdaki tek katlı, doğudaki iki katlı- dikdörtgen
planlı iki mekan bulunmaktadır. Avlunun batı yönündeki mekanda içinde -meyve gibi yiyecek maddelerinin
ezilerek şırasının çıkartıldığı, ya da buna benzer işlemlerin yapıldığı- işlikler olduğu görülmektedir. Tavanları,
tekne tavan olarak tasarlanmıştır. Ev bu mekanları ve içerisinin süslemesiyle muhtemelen yerel tabirle “ağa
evi” denilen tiptedir. Evin yola bakan odalarının tavanları ahşap çıta işçiliğiyle yapılmış, baklava dilimi motiflidir. Tavana geçişlerde; dört bir yanda, bir demetten çıkan stilize bitkisel motiflerin işlendiği, barok üslupta
yapılmış, alçı birer kabartma bulunmaktadır. Zemin katın tabanı düzgün kesme taş döşeli olup, giriş aksını
dik olarak bölen ve yan yana bulunan ikişer odayı, sofada birbirinden ayıran basık bir kemer bulunmaktadır.
Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun
8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 24
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Demiralay Konağı Misafirhanesi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın
ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1413 Sokak, No: adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8051 Ada, 2 Parselinde yer
almaktadır.
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-27.01.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde betonarme tek katlı bir yapı bulunmaktadır.
Tanımı: Yapının bodrum katı yığma taş, zemin ve üstü katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas
alınarak yapılan tipolojiye göre zemin kat ve üst kat dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir.
“L” tipinde sofalı plana sahiptir. “açık hanaylı evler” tipinde yapılmıştır. Aynı zamanda “ağa evi” olduğu düşünülmektedir. Zemin ve üst katta tüm odalar bahçeye bakan dış sofaya açılmaktadır. Buna göre; bodrum kat;
ahır ve depo, Zemin kat; kiler, kışlık ev, zahire deposu gibi mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev
görmektedir. Güney yönde “L” planında bir bahçesi vardır. Zemin kat yükseltilmiş, adeta asma kat halindedir.
Evin cephesi sokak üzerinde değildir. Bahçe içerisinde bulunmaktadır. Zemin kata beş basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst katta; hanaya girilirken Bursa kemeri tipinde bir kemer bulunmaktadır. Yapının girişi
cephe aksının ortasında olmayıp, planın köşe yapan iç kısmının solundan verilmiştir. Bahçeden doğrudan hanay
kısmına geçilmektedir. Üst katta ikisi zemin kattaki odanın aynısı, biri kapısı ise kapısı güneye bakan toplam üç
oda bulunmaktadır. Her katta iki oda arasında, hanayın bağdadi duvarında yönü bahçeye bakan alçı ile yapılmış
birer şerbetlik bulunmakta ve bu şerbetlikler dış cepheden izlenebilmektedir. Hanayın duvarında bu şerbetlikler
süslemesiz ve sade birer niş halindedir. Zemin katta ve üst katta bahçeye bakan yönlerdeki pencereler ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır. Zemin katta girişe göre sol tarafta, üst katta sağ taraftaki
odaların içerisinde yanları dolaplı, ajur tekniğinde dik kesim olarak işlenmiş davlumbazlar vardır. Zemin katın
kuzeyindeki odada yanları üçer nişli bir şerbetlik bulunmaktadır. Üst katta hanayın tavanında ve güneye bakan
odanın tavanında; ahşap altı kollu yıldız kabartmalı tavan göbeği ile güneye bakan odanın tavanında; tavana
geçişte dört bir yanda bir demetten çıkan stilize bitkisel motiflerin işlendiği, barok üslupta yapılmış, alçı birer
kabartma bulunmaktadır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.

354

Isparta Evleri

Katalog No : 25
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fuat Özkurt. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1414-1451 Sokak, No: 27 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 446 Ada, 4 Parselinde yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 29.05.2007-05.03.2008-09.08.2008-18.11.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bağdadi olarak yapılmış tek katlı dikdörtgen planlı bir mekan bulunmaktadır.
Tanımı: Yapının her iki katı da düzgün kesme taşlardan inşa edilmiştir. Ancak sıvanın dökülen kısımlarından,
dış duvarlarda kullanılan kesme taş malzemenin aynı ölçülerde olmadığı anlaşılmaktadır. Topoğrafik olarak kısmen meyilli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb., gibi servis mekanları, üst kat ise
yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde yer almaktadırlar. Yapı “sıra
evler” biçiminde yapıldığından diğer iki tarafı yanlardaki evlere bitişiktir. Güney cephesinde küçük sayılabilecek bir bahçesi vardır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapıya kuzey yönde
bulunan iki kanatlı, üst yarısı camlı, ahşap bir kapı ile sokak kotundan düz ayak girilmektedir. Kapı, giriş aksında olmayıp. sol taraftadır. Giriş cephesinde zemin katta kapının sağında; kare planlı küçük ölçekli, üzeri basık
kemerli ve tuğla örgü söveli iki adet pencere yer alır. Giriş kapısının üzerinde betonarme bir balkonu vardır. Tek
kanatlı, örgü tuğla söveli ve yanları camlı bir kapı balkona açılmaktadır. Balkonun sağında, sokak cephesine
bakan yaklaşık ½ ölçülerinde, düz kornişli ve tuğla örgü söveli iki dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır.
Güney cephesinin zemin katında; Üst yarısı camlı doğrudan bahçeye açılan bir kapı ile bu kapının solunda bir
ve sağında bir adet olmak üzere toplam iki büyük pencere vardır. Giriş yönünde, her iki katta da pencere sayıları
eşittir. Yapının üst katında; her iki köşesinde dişli taş köşebentler vardır. Sokak kotunda üç sıra tuğla, temelde
topuk yapmakta iken, zemin kat ve üst kat tek sıra tuğla dizisi dış cephede birbirinden ayrılmaktadır. Bahçeye
bakan cephede sağ tarafta, tuğla ile inşa edilmiş, teneke ile kaplanmış tek çıkması bulunmaktadır. Çıkma kuzeydeki kapı ile aynı aks üzerindedir. Yapı ahşap kırma çatı ile örtülü, üstü alaturka kiremitle kaplı, saçaksızdır. Ev
sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007
tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 26
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 19. yüzyıl sonu veya 20. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1401 Sokak, No: 11 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 440 Ada, 51 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-12.05.2008-09.08.2008.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Sokağa göre konumu: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir.
Tanımı: Yapının zemin katı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. “hanaylı” tip evlerdendir. Zemin kat depo, kiler, eklenti bina ise mutfak, tuvalet vb. gibi servis mekanları,
üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde yer almaktadırlar. Evin
hiçbir cephesinde çıkma yada cumba bulunmamaktadır. Bahçesinde eve ilave olarak yapılmış betonarme eklentileri
vardır. Bu mekanların sonradan yapıldıkları düşünülmektedir. Yapıya batı yönde bulunan iki kanatlı, büyük kare
formlu, ahşap bir kapı ile sokak kotundan düzayak girilmektedir. Kapısı doğrudan evin içerisine açılmayıp, sokaktan avluya açılmakta eve avlu vasıtasıyla girilmektedir. Bu nedenle avluya açılan ana giriş kapısı, giriş aksında
değil, evin önündeki avlu ve bahçe yönünde, yani güneydedir. Kapının sağ kanadı üzerinde, “L” biçiminde demir
kapı tokmağı vardır. Kapı tokmağının göbeği, küçük bir kabara büyüklüğündedir. Tokmağın uzun olan kolunda
münavebeli olarak “=” ve “X” biçiminde yapılmış, kazıma süsleme bulunmaktadır. Giriş cephesinde zemin katta;
üç adet küçük ölçülerde, dikdörtgene yakın formlu pencere ile bunların hemen ilerisinde muhtemelen evin zemin
kattaki ahırına açıldığı anlaşılan, tek kanatlı ahşap bir kapı vardır. Bu cephenin üst katında; dört adet yaklaşık ½
ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Güney yani bahçeye bakan yönü tamamıyla pencere kaplı,
“kapalı hanay” biçimindedir. Hanay ince ahşap dikmelerle desteklenmiştir. Avlusunun doğu yönünde üst kata çıkan ahşap kırma bir merdivenin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca merdivenin hemen altından zemin kattan avluya
açılan tek kanatlı ahşap bir kapısı daha vardır. Merdivenin önünde, tuğla malzeme ile yapılmış betonarme iki katlı
yapının sonradan inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yapı ahşap kırma çatı ile örtülü, üstü alaturka kiremitle kaplı,
kısa ve düz saçaklara sahiptir. Hanay kısmında saçaklar biraz daha uzundur. Ahşap çatı saçaklarında işçilik veya
süsleme bulunmamaktadır. Çatısının üstü Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı
olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil
edilmiştir.
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Katalog No : 27
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mustafa Güllü. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, Menzilci Sokak, No:51 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 1687 Ada, 12 Parselinde yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 24.05.2005-30.03.2007-12.05.2008-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)
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(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Çıkmanın hemen yanına sonradan kare planlı bir müştemilat yapısı eklendiği
görülmektedir.
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Yapıya giriş cephe aksının ortasından ve düzayak olarak çift kanatlı
ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. Zemin kattan güney yöndeki bahçeye çıkış vardır. Bahçeye çıkışın sağlandığı
kapının kanatları tamamen camla kaplıdır. Sofanın tavanı kaplanmadan bırakılmıştır. İç sofanın doğu yönündeki
merdiven yardımıyla üst kat sofasına ulaşılmaktadır. Odalar sofanın etrafında sağlı sollu yer almakta, kapıları
sofaya açılmaktadır. Sofa etrafında sağlı sollu ikişer oda bulunmaktadır. Zemin kattaki odalar odunluk ve mutfak
olarak kullanılmaktadır. Odaların ölçüleri birbirinden farklıdır. Üst kat sofası plan olarak yapıyı ortadan ikiye
ayırmakta ve her iki yanında odalar bulunmaktadır. Sofanın kuzey ucu üst kattaki cumba yapan bölümü oluşturmaktadır. Aynı şekilde güney ucu da bahçeye doğru düz cumba olarak çıkma yapmaktadır. Üst kat ise oturma,
yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. Sofanın etrafında üçer mekan açıklığı bulunmaktadır.
Doğu yönde iki, batı yönde tek oda vardır. Yola bakan iki oda diğerlerinden biraz dardır. Odaların ahşap tavanlarının kenarlarında inci dizisi biçiminde süsleme bordürü oluşturulmuştur. Sofanın doğu yönünde ortadaki mekan
merdiven sahanlığı, bunun karşısına gelen mekan ise kilerdir. Tuvalet sofanın güneybatı köşesine yapılmıştır.
Betonarme olan tuvaletin sonradan yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Yolun bulunduğu cepheye ve
arka taraftaki bahçeye birer cumba vermektedir. Cumba ve ikinci kat köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Alt kat
ile üst kat arasında cepheyi boydan boya kuşatan ince ahşap testere dişi motifli korniş bulunmaktadır. Sokağa
bakan cephedeki cumba altları destek konsollu, ahşap kaplamalıdır. Yol cephesinde, cumba altındaki iki adet
‘S’ kıvrımlı eliböğründe binanın cephesine ayrı bir görünüm katmaktadır. Bahçe duvarının yüksekliği yaklaşık
bir buçuk metre kadardır. Ahşap konsrüksiyon, kırma çatılıdır. Sokağa bakan ön cephede saçakları içbükey ve
kısadır. Saçak altları bağdadi sıvalıdır.
Kapılar: Sokağa açılan kuzey cephesinde yer alan bir adet giriş kapısı, dikdörtgen formlu, ahşap malzeme ile
yapılmış, çift kanatlıdır. Kapı yeni malzeme ile yapılmış olup, üzerinde demir parmaklıklı tepe penceresi bulunmaktadır. Kapının kanatları; yan yana getirilmiş ikişer adet ahşap tablanın kanat çerçevesine takılmasıyla
oluşturulmuştur. Ahşap tablaların etrafı beyaz boya ile çerçevelenmiştir. Oda kapıları ise ahşap ve tek kanatlıdır.
Zemin katta bulunan depo, kiler gibi mekanların kapı kanatları; yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç
yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Düşey tahtaların arasında biniler kullanılmıştır. Kapılar kullanımdan
dolayı oldukça eskimiş ve bazı parçaları eksilmiştir. Zemin kattaki depo ve kiler olarak kullanılan odaların kapıları özgün oldukları düşünülmektedir. Üst kat kapıları ise yan yana ikişer dikdörtgen tablanın kanat çerçevesine
geçirilmesiyle yapılmışlardır. Bazı kapıların ise üst bölümleri camlı ve ahşap şebekelidir. Tuvalet kapısının üst
bölümünün ¼ oranında bir bölümü buzlu camlı, alt bölümü ise kontrplak malzemelidir. Bahçeye açılan diğer dış
kapısının sadece çerçevesi ahşaptır. Alt ve üst kısımları tamamen camdır. Evin içerisinde bulunan kapılar yeni
ve beyaz boyalıdır.
Pencereler: Yapının zemin katında; girişin doğusunda büyük kare formlu, tek pencere vardır. Giriş kapısının
batısında küçük dikdörtgen forma yakın iki pencere bulunmaktadır. Üst katta cumbanın ön yüzünde ikişer, yan
yüzlerinde birer, yine aynı cephede yanlarda simetrik ikişer adet yaklaşık 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formlu
pencere yer alır. Yalnız cumbanın yan yüzlerindeki pencereler diğerlerine oranla daha dardır. Doğu cephe sağır
ve hareketsizdir. Bu cephenin güneyinde ve üst katında sonradan açıldığı sıva izlerinden anlaşılan büyük kare
formlu bir pencere ile ortada ve daha yukarıda küçük kare formlu merdiven sahanlığının aydınlatma penceresi
bulunmaktadır. Bahçe yönünde pencere sayısı ve tipi ön cepheyle aynıdır. Ev plan ve pencere yönüyle tam bir
simetri içerisindedir. Zemin ve üst katta; sofanın batı yönündeki iki odanın sofaya açılan birer yaklaşık ½ ölçü-
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lerinde dikdörtgen formlu penceresi vardır. Zemin kattaki sofaya açılan pencereler geçme demir parmaklıklıdır.
Üst katta ön cephedeki tüm pencereler ile arkadaki cumbada bulunan tüm pencereler ahşap çerçeveli, giyotin
tipindedir. Bunların dışındaki pencereler sert plastik malzeme ile yapılmış ve tek kanatlıdır.
Merdivenler: Üst katlara, evin sofasının doğu yönünden ahşap, tek kollu, kırma bir merdiven vasıtasıyla çıkılmaktadır. Merdiven sahanlığına ahşap tek kanatlı bir kapıdan geçilmektedir. Merdiven korkulukları ahşap ve
dışbükey profilli üçer boğumludur. Üst katta çıkan ahşap merdiven sahanlığına, üst katta; çeyrek daireye yakın
ölçülerde –kitaplık tabir edilen- bir konsol oturtulmuş, etrafındaki korkulukları düz demir çubuklardan oluşturulmuştur. Kitaplık korkulukları merdiven korkuluklarından daha küçük ölçülerdedir.
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının bodrum ve zemin katı yığma taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir.
Yapının zemin katının tamamında iri moloz taş malzeme; pencere çerçeveleri, kapılarda, yukarı kata çıkan kırma
merdiven, köşe pervazları, tavan ve taban döşemeleri, üst katın iskiyeti, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme;
bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir.
Değerlendirme: İç sofalı tipteki eski Isparta evlerinin tipik örneklerindendir. Sofa bölümü kuzeyde ve güneyde
aynı aks üzerinde cumba yapmaktadır. Daha önceleri mavi renkte olan yapı, beyaz renkte boyanmıştır. Plan
ve cephe düzeni yönüyle aslını muhafaza ettiği söylenebilir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri
Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil
edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 28
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Gülşen Güllü, Mustafa Güllü, Dudu Kılınç. Miladi 1928 yılında yapıldığı evin kitabesinde yazılıdır.
Adresi: Doğancı Mahallesi, Menzilci Sokak, No:49 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 1687 Ada, 11 Parselinde yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 06.11.1995-12.02.2001-12.05.2008-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Yarım Bodrum kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının bodrum katı yığma kesme taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Girişi; cephe aksının ortasında olup, cephe köşeleri ahşap pervazlı, giriş
sahanlığının üzeri Bursa tipi kemerli, çatısı üçgen alınlıklıdır. Çift kanatlı ve ahşap bir kapıdan eve giriş sağlanmıştır. İçeriye çekilmiş girişi sokak kotundan yüksek olduğundan beş basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır.
Çıkış merdiveninin iki yanında simetrik beş basamaklı merdivenlerle de bodrum kata inilmektedir. Bodrum katta
birisinde ocak bulunan üç mekan yer almaktadır. Üst katta salona açılan karşılıklı üçerden toplam altı adet oda
vardır. Batı yönde bulunan tek kanatlı dördüncü kapı ile yerel olarak “abdestlik” tabir edilen bölüm ile tuvalet
bölümüne geçilmektedir. Çatıda üçgen alınlığın ortasında; çevresi çiçek motifli oval madalyon içinde yeni Latin
rakamlarıyla ‘1928’ tarihi ve bunun altında Arap rakamlarıyla ‘1346’ tarihi ve ‘zilhicce’ kelimesi okunmaktadır.
Madalyonun kenarları iç 24 adet beş köşeli alçı kabartma yıldız motifleri ile çevrelenmiştir. Ayrıca madalyonun sağında ve solunda birer yıldız daha vardır. Odaların ahşap tavanlarının kenarları; testere dişi biçiminde
süslemelidir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 29
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Ahmet Çelik. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, Efendi Sokak, No:5 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 203 Ada, 11 Parselinde yer
almaktadır.
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-27.01.2007-19.02.2007-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim B. Kayalı)

(Çizim B. Kayalı)

(Çizim B. Kayalı)

Kat adedi: Yarım Bodrum kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının köşeleri kesme, diğer kısımları yığma taş olan bodrum kat üstüne bağdadi olarak inşa edilmiştir. Doğu yönünde başka bir eve bitişik olarak yapılmıştır. Batı yönünde ise yıkık durumda; araları ahşap
hatıllı moloz taş örgü duvar vardır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte
olduğu görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır.
İçeriye çekilmiş girişi; cephe aksının ortasında olup, cephe köşeleri ahşap pervazlı, giriş sahanlığının üzeri Bursa
tipi kemerli, çatısı üçgen alınlıklıdır. Tek kanatlı demir bir kapıdan binaya girilmektedir. Bodrum kata açıldığı
anlaşılan demir kapının yapım malzemesinden ve cephedeki simetriyi bozmasından dolayı sonraki tarihlerde
yapılmış olabileceği akla gelmektedir. Giriş sahnının yanındaki odalardan kare planlı büyük birer pencere sokağa açılmaktadır. Yine giriş sahanlığına; her iki bu odalardan yaklaşık ½ ölçülerinde, dikdörtgen formlu ve
demir parmaklıklı birer ‘kim geldi’ penceresi açılmaktadır. Aynı ölçü ve tipte iki adet ‘kim geldi’ penceresi de
kapının sağından ve solundan dışarıya doğru açılmaktadır. Bu iki pencere sofaya aittir. Bodrum katın sağında
yonca yapraklı haçvari bir küçük pencere ile solunda demir iki kanatlı büyük bir kapı vardır. Bahçe yönünde
ortada tek çıkması ile bahçesine bakan arka cepheye sonradan eklendiği anlaşılan üzeri sundurmalı iri moloz taş
malzeme ile yapılmış balkon uzantısı bulunmaktadır. Saçakları içbükey ve kısadır. Saçakların altı sıvalı, üstü
alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler
ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar
verilmiştir.
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Katalog No : 30
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2312 Sokak, No: 13/A adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 201 Ada, 66 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-12.05.2008-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Yarım Bodrum kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Güneybatı köşesinde eve bitişik moloz taş duvarlı bir yapı vardır. Muhtemelen
sonraki tarihlerde inşa edilmiştir.
Tanımı: Yapının bodrum katı irili ufaklı moloz taş ile, üst katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas
alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler
vb. gibi servis mekanları olarak kullanılmakta, üst kat ise banyo, mutfak ve yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. Ön cephede
sağlı sollu kare formlu birer pencere yer almaktadır. Arka cephesinde bir cumbası vardır. Servis mekanlarının
evin kuzey yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer aldıkları görülmektedir. Güney yönde küçük bir bahçesi
bulunmaktadır. Sokaktan bahçeye girişin sağlandığı bahçe kapısı, tek kanatlı ve ahşaptır. Evin içerisine girişin
sağlandığı kapı güney yönde ve cephe aksında olup, sokak kotundan yüksek olduğundan dokuz basamaklı taş
merdivenle çıkılmaktadır. Giriş kapısı doğrudan sokağa değil, bahçeye açılmaktadır. Üst katın cephe aksından
iki ahşap sütunun taşıdığı, üç basık kemerli ve üstünde üçgen alınlık bulunan sahanlıktan, iki kanatlı bir kapı ile
binaya girilmektedir. Yapı ortadan enlemesine bir duvarla ikiye ayrılarak iki farklı aile tarafından konut olarak
kullanılmakta olup, arka cepheden ikinci bir giriş açılmıştır. Evin kuzey yönünün bölünerek ayrı bir konut olarak
kullanılması nedeniyle servis mekanları da sonradan yukarıya alınmıştır. Giriş sahanlığının tavan kenarları geometrik motifli alçı kabartma bordürlüdür. Tavanın ortasının sıvaları döküldüğünden burada yer alan süslemenin
mahiyeti bilinememektedir. Sofasının batı duvarında alçı kabartma çiçeklik bulunmaktadır. Kuzey-doğu köşede
bulunan odadaki ahşap gömme dolaplar vardır. Saçaklar kısa ve düzdür. Saçak altları ahşap çıtalıdır. Kırma çatılı, çatı üzeri alaturka ve yer yer Marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil
edilmiştir.
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Katalog No : 31
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak, No: 73 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 1687 Ada, 3 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 21.01.2007-07.03.2008-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesi bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının zemin katı; araları ahşap hatıllı iri moloz taş ile, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir.
Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı tiptedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki
sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak kotundan
yüksek tek basamaklı bir merdivenle girilmektedir. İçeriye çekilmiş durumdaki kapısı, cephe aksının ortasındadır. Kapının hemen üzerinde evin sokağa bakan tek cumbası vardır. Bununla birlikte batı yöndeki sokağa ikinci
katta cephe çıkması yapmaktadır. Kuzey yöndeki cumba yan cephe duvarlarına göre küçük ölçülerdedir. Ev dış
cephesinde, kuzeyde bulunan cumbanın duvarlarındaki sıva üzerine dikdörtgen çizgilerle derzler çizilerek, yalancı duvar örgüsü elde edilmiştir. Evin zemin katının büyük bölümü çimento harcıyla sıvalıdır. Giriş cephesinde
zemin katta sağda ve solda; dikdörtgen formda küçük ölçekli üçer pencere simetrik olarak yer alır. Soldaki üç
pencere içeriden kapatılarak iptal edilmiştir. Buna göre giriş kapısının sağındaki odada yaşanmakta, bu soldaki
oda ise muhtemelen depo olarak kullanılmaktadır. Cumba cephesindeki pencereler, aydınlık penceresi olarak
işlev gördüğünden biraz yukarıda yani çatıya yakın kısımdadır. Odalar tekne tavanlıdır. Tavana geçişlerde; dört
bir yanda, bir demetten çıkan stilize bitkisel motiflerin işlendiği, barok üslupta yapılmış, alçı birer kabartma
bulunmaktadır. Bu odanın güneydeki betonarme eve yapıştırıldığı kısımda basık Bursa kemeri bulunmaktadır.
Odaların kuzey yönlerinde dikdörtgen formlu, süslemesiz birer ocak yer almaktadır. Üst katta sofanın tavanı ahşap olup, tavan göbeğinde altı kollu yıldız vardır. Batı yönde cephe çıkması yapan odanın tavanları alçı işçilikli
ve süslüdür. Çatısının saçakları kısa ve düzdür. Üstü alaturka tip kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev yasal
koruma altında değildir.

363

Dr. Doğan DEMİRCİ

Katalog No : 32
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, 1210 sokak, No: 6 adresinde, tapunun 69 Pafta, - Ada, 3 Parselinde yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 11.09.2007-10.11.2008-02.06.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Güneybatısında betonarme yapılı ve üzeri sıvalı muhtemelen “tandırevi” olduğu
düşünülen iki katlı yapı vardır.
Tanımı: Yapının zemin katın tamamı ile doğudaki sokak yönüne kat çıkması yapan kısım hariç; araları ahşap
hatıllı, moloz taş örgüdür. Kat çıkması; bağdadi olarak inşa edilmiştir. Ev yaklaşık kare planlıdır. Girişleri esas
alınarak yapılan tipolojiye göre zemin katta ve üst katta dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Üst kattaki kat çıkmasının, iki ayrı odaya ait olduğu görülmektedir. Evin en özenli yapılmış odasının doğu
yönde kat çıkması yapan odalar olduğu tahmin edilmektedir. Üst katta odalar sofanın kuzeyinde yer almakta
ve kapıları sofaya açılmaktadır. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi
servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanlarının, evin arka tarafında yani batı yönünde yer aldıkları anlaşılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın
kesiştiği köşede yer almaktadır. Üst katta, doğu yöndeki sokak cephesinde; yanları ahşap köşe pervazlı cephe
çıkması vardır. Ayrıca güney tarafa bakan yönde cephe aksının biraz sağında ahşap küçük bir cumbası bulunmaktadır. Bahçeye bakan güney yönü “kapalı hanay” biçimindedir. Evin giriş kapısı doğu yöndeki sokak
üzerindedir. Çift kanatlı ve ahşap olan, giriş kapısı bahçeye açılmaktadır. Bahçe kapısı sokak kotunda olduğu
için düzayak olarak girilmektedir. Kuzey cephesinde; cephe aksının sağında üç adet küçük kare formlu aydınlık penceresi ile bunların arasında tek ocağın yer aldığı görülmektedir. Evin içerisinde, güney yöndeki geniş,
yaklaşık dikdörtgen planlı sofaya açılan. mekanların girişleri pahlıdır. Üst katta kuzeybatı köşede bulunan
mutfakta; ahşap, çift kanatlı gömme dolaplar ile alçı davlumbazlı bir ocak bulunmaktadır. Gömme dolaplar
süslemesizdir. Ev yasal koruma altında değildir.
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Katalog No : 33
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 19. yüzyıl sonu veya 20. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak, No:9 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 203 Ada, 9 Parselinde yer
almaktadır.
İnceleme Tarihi: 21.01.2007-07.03.2008-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)
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Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir mekan ya da tesis bulunmamaktadır.
Plan özellikleri: Dış sofalı plan tipine sahiptir. Kuzey yöndeki çift kanatlı ahşap giriş kapısı doğrudan sokağa
açılmaktadır. Bunun yanı sıra bahçeden eve girişi sağlayan ahşap çift kanatlı başka bir kapı bulunmaktadır. Sokak kotundan kuzey yöndeki kapı koridora açılmakta, sofaya dik açı yapan bu koridor vasıtasıyla da sofaya yani
hanaya geçilmektedir. Zemin kat odunluk ve depo olarak kullanılmaktadır. Üst kata zemin kat sofasının doğu yönünden tek kollu ahşap bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Zemin katta tüm odalar hanay tabir edilen dış sofaya açılmaktadır. Evin zemin katında dört adet mekan depo olarak kullanılmaktadır. Odaların ölçüleri birbirinden
farklıdır. Ev, doğu yönde çıkma yapmaktadır. Çıkma yaptığı kısımda alt ve üst katlarda birer oda bulunmaktadır.
Üst katta sofa güney yönde, odalar ise kuzey yönde yer almaktadır. Sofanın doğu ucu üst kattaki cumba yapan
bölümü oluşturmaktadır. Üst kat oturma, yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. Üst katında
üç oda vardır. En süslü odası çıkma yapan kısımda ve üst kattadır. Muhtemelen bu oda; yerel olarak “bey odası”
olarak adlandırılan odadır. Zemin katta ve üst katta tüm odalar hanaya açılmaktadır. Üst katta her odada bir ocak
bulunmaktadır. Üst katta doğu yöndeki oda ile bunun yanında yer alan odanın batı duvarlarında çift kapaklı ahşap dolaplar ve yüklükler vardır. Bu katta en itina ile yapılan odası ise muhtemelen doğu yönde ve çıkma yapan
oda olmalıdır. Çünkü, bu odanın tekne tavanının dört bir yanında, bir demetten çıkan stilize bitkisel motiflerin
işlendiği, barok üslupta yapılmış, alçı birer kabartma bulunmaktadır. Doğu duvarında iki pencere arasında alçı
kabartma çiçeklik vardır. Her odada birer ocak yer almaktadır. Ortadaki odanın yatay dikdörtgen formlu davlumbazı; ön tarafa doğru “S” kıvrımlı profilli alçı işçiliklidir. Bu ocağın ortasında dışarıya –sokak yönüne- açılan
küçük kare formlu açıklık vardır. Diğer odalardaki ocaklar ise moloz taş örgü halindedir. Bu ocakların yapımının
tamamlanamadığı, yapım işinin yarım kaldığı düşünülmektedir. Mutfak ve tuvalet gibi mekanların ise bahçede
yer aldıkları ama sonradan bunların yıkıldıkları düşünülmektedir.
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Kuzey yönde; cephesi hareketsizdir. Doğu yönde çıkma yapmaktadır. Çıkma yapan kısımda zemin kat ahşap hatıllı moloz taş örgü, üst kat
bağdadi duvarlıdır. Sokak üzerinde yer alan kapı evin cephe aksına göre sol taraftadır. Güney yönde büyük bir
bahçesi vardır. Bahçe duvarı yüksekliği yaklaşık bir buçuk metreden fazladır. Sokaktan bahçeye açılan dar bir
geçit bulunmaktadır. Batı yönde diğer yapılara bitişik yapılmıştır. İkinci kattaki ahşap hanay kısmı zemin kattaki,
silindirik formlu, ince ahşap sütunlar tarafından desteklenmektedir. Saçaklar kısa ve düzdür. Hanay kısmında
saçaklar biraz uzun tutulmuştur. Saçak altları ahşap çıtalıdır. Evin üst örtüsü kırma çatılı, üzeri alaturka kiremitle
örtülüdür.
Kapılar: Sokağa bakan kuzey cephede yer alan, bir adet büyük kare formlu giriş kapısı; ahşap ve çift kanatlıdır.
Kapı cephe aksında değildir. Cephe aksının solunda kalmaktadır. Bu kapı zemin katta sofaya dik olarak geçişi sağlayan bir koridora açılmaktadır. Kanatlar yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla
tutturulmasıyla yapılmıştır. Kanatların üzerinde üç sıra halinde kapaklı çivi denilen çivi sırası bulunmaktadır.
Kapının her iki kanadında da halka biçimli kapı çekecekleri vardır. Bini üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış
basit geometrik süslemenin bulunduğu görülmektedir. Ancak bininin zamanla aşındığı ve bir kısmı eridiği için
süslemenin mahiyeti tam olarak anlaşılamamaktadır. Kapının üstünde tepe penceresi bulunmaktadır. Bahçeden
eve girişi sağlayan diğer kapı ahşap ve tek kanatlıdır. Eğreti olarak takılmış ve bazı eksik kısımları çıtalar çakılarak desteklenmeye çalışılmıştır. Zemin kattaki kapılar tek kanatlı ve ahşaptır. Kanatlar yan yana getirilmiş
düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Yalnız, koridora açılan tek odanın kapısı
bunlardan farklıdır. Bu kapı kanadının yaklaşık 2/3 oranında bir bölümü camlı ve ahşap şebekelidir. Muhtemelen
bu kapının diğerlerinden daha yeni olduğu tahmin edilmektedir. Üst kata çıkan ahşap merdivenin kırma yaptığı
kısımda; zemin kat kapılarına benzer tek kanatlı ahşap bir kapının bulunduğu görülmektedir. Bu kapı, muhtemelen üst kata çıkışları kontrol etmek maksadıyla yapılmış olmalıdır. Kapı gayet düzgün olarak monte edilmiş
olup, evin yapım tarihi ile çağdaş olduğu düşünülmektedir. Üst katta oda kapılarının kanatları; altta ve üstte
ikişerden dört adet dikdörtgen formlu ahşap tablanın kapı kanadına geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Kapıların
özgün oldukları tahmin edilmektedir.
Pencereler: Kuzeydeki sokak cephesinde, zemin katında; giriş kapısının solunda dikdörtgen formlu iki küçük
pencere, sağında ise büyük kare formlu tek pencere ile bunun ilerisinde dar dikdörtgen formlu iki pencere daha
yer alır. Bu cephede zemin katta toplam beş pencere vardır. Üst katta; altı adet küçük kare formlu aydınlık
penceresi birbirlerine eşit mesafede yer alırlar. Üst katta her odada ikişer aydınlık penceresi yola bakmaktadır.
Yalnız ortadaki odanın ocağına ait daha küçük ölçekte kare formlu bir açıklığın bulunduğu görülmektedir. Kapının solundaki iki pencere geçme demir parmaklıklı, sağındaki iki dar dikdörtgen formlu pencere ise ahşap
kepenklidir. Doğu yönde; çıkma yapan kısımda, zemin katta; bir adet dikdörtgene yakın formda geçme demir
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parmaklıklı pencere, üst katta çıkmanın cephesinde iki adet, çıkmanın güney kısa kenarında bir adet perforje
yarım demir parmaklıklı pencere ile merdiven sahanlığına isabet eden dış duvarda bir adet olmak üzere üst katta
bu cephede toplam dört adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formda pencere bulunmaktadır. Merdiven sahanlığında zemin katta küçük kare formlu bir pencerenin sonradan iptal edildiği görülmektedir. Bahçeye bakan
güney yönünde zemin ve üst kat yerel olarak kapalı hanay tabir edilen biçiminde düzenlenmiştir. Evin içerisinde
zemin katta; hanaya doğru dik açılı çıkma yapan mekanın güney duvarında, bir adet küçük kare formlu geçme
demir parmaklıklı pencere vardır. Üst katta; ortada yer alan mekanın kapısının her iki yanından birer adet, batıdaki mekanın hanaya bakan duvarından yan yana iki adet olmak üzere toplam dört adet yaklaşık ½ ölçülerinde,
dikdörtgen formda, geçme demir parmaklıklı pencere hanaya açılmaktadır. Yaklaşık ½ ölçülerindeki dikdörtgen
formlu pencereler giyotin tiplidir. Tüm pencereler ahşap çerçevelidir.
Merdivenler: Bahçeden üst kata çıkışı sağlayan tek merdiven, zemin katta hanayın doğu yönünde yer almaktadır. Merdiven; ahşap, kırma ve tek kolludur. Merdivenle üst kattaki hanaya ulaşılmaktadır. Merdiven korkulukları, kare formlu, profilsiz ahşap malzeme ile yapılmışlardır.
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının evin zemin katının; kuzey, doğu ve batı cepheleri ile üst katının; kuzey cephe
duvarı, araları ahşap hatıllı moloz taş örgü duvardır. Zemin katın güneyi, üst katın ise hem güneyi hem de doğusu bağdadi olarak inşa edilmiştir. Yapının zemin katının tamamında ve kuzey duvarında iri moloz taş malzeme;
güney yönde zemin katın dış duvarlarının örtülmesinde teneke malzeme; bacada yeni tuğla malzeme; üst katta
doğudaki odada süsleme amaçlı alçı malzeme; moloz taş duvar arasındaki hatıllarda, pencere çerçeveleri, tavan
ve taban döşemeleri, üst kata çıkan merdiven ve merdiven korkuluğunda, üst katın iskiyeti, kapılarda, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca,
demir malzeme ile yapılmış pencere parmaklıkları bulunmaktadır.
Değerlendirme: Yapının güney cephesi zemin katta açık, üst katta “kapalı hanay” tipinde yapılmıştır. Evin
”konak” tipinde, yerel olarak “ağa evi” tipinde yapılmış olduğu söylenebilir. Dış sofalı tipteki geleneksel Isparta
evlerinin tipik örneklerindendir. Plan ve cephe düzeni yönüyle aslını muhafaza ettiği söylenebilir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih
ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
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Katalog No : 34
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak, No: 11-13 adresinde, tapunun 29 L – I c Pafta, 203 Ada, 4-5 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 21.01.2007-13.10.2008-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinin etrafında bulunan tek katlı betonarme yapılar muhtemelen sonraki
tarihlerde inşa edilmiştir.
Tanımı: Yapının zemin katı ve üst katı yığma moloz taş olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan
tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak
vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney
yönünde yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerinde yer almaktadır.
Kuzey yönde kare forma yakın iki büyük giriş kapısı, iki ayrı koridora açılmaktadır. Evin girişi sokak kotunda
olduğundan, düzayak olarak girilmektedir. Soldaki giriş kapısının üzerinde, ahşap üçgen alınlıklı sundurma vardır. Üçgen alınlık kenarlarında, testere ağzı biçiminde ahşap süsleme ile alınlık içerisinde ahşap çıta işçiliğiyle
yapılmış ışınsal bezeme bulunmaktadır. Arka bahçeye geçilen bu koridorların tabanı düzgün kesme taş döşelidir.
Zemin katta kare formlu pencereler, üst katta ise dikdörtgen formlu pencereler bulunmaktadır. Zemin kat ve üst
kat; soldaki giriş kapısının doğusunda, ahşap ince korniş ile birbirlerinden ayrılırlar. Odalar, “L” biçimindeki
sofaya açılmaktadır. Sofanın kısa kenarında üç oda, uzun kenarının ucunda büyük bir fevkani odanın bulunduğu
görülmektedir. Kısa kenarına geçişte, iki köşesinde uçları volütlü, völütlerin kenarları ise palmet kabartmalı
-Barok üslupta yapılmış- basık kemer bulunmaktadır. Kemerin alt ortasında, yine alçı kabartma yıldız vardır.
Sofanın kısa kenarında karşıda tek, yanlarda ise yine birer oda sofaya açılmaktadır. Karşıda bulunan odanın
giriş kapısının üstünde; realist üslupta boya ile yapılmış bitkisel bezeme demeti bulunmaktadır. Ayrıca odaların
doğu duvarlarında ahşap gömme dolaplar, güney duvarlarında ise yanları üçer nişli, üzeri yuvarlak kemerli alçı
şerbetliklerin bulunduğu görülmektedir. Ev yasal koruma altında değildir.
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Katalog No : 35
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak, No: 15 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 1685 Ada, 1 Parselinde
yer almaktadır.
İnceleme Tarihi: 21.01.2007-07.03.2008-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır.
Tanımı: Yapının zemin kat duvarı; araları ahşap hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Evin cephesi
sokak üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. Doğu duvarı aynı çatı altında başka
bir yapıya bitişiktir. Kuzey yönde, cephe aksının sağında tek cumbası vardır. Bu cumba, batı yönde üçgen çıkma
yaparak köşe çıkması oluşturmaktadır. Her iki cepheye de çıkma yapan bu kısım tek odaya aittir. Zemin katta
giriş kapısı da bir sofaya açılmaktadır. Evin en özenli yapılmış odasının da burası olduğu düşünülmektedir. Yapının güney cephesine, sonradan betonarme yapılar eklenerek bu cephesi oldukça değiştirilmiştir. Güney cephede
zemin katta; cephe aksının solunda tek katlı meyilli çatılı bir çıkma ile bunun hemen yanında betonarme kolonların üzerinde demir korkuluklu bir balkon görülmektedir. Çıkmanın üzeri çimento harcıyla sıvanmıştır. Bu
yapıların sonradan eklendikleri düşünülmektedir. Kuzey yöndeki ön cephede içeriye çekilmiş durumda bir giriş
kapısı vardır. Kapı cephe aksının hafif solunda yer almaktadır. Bu kapıya sokak kotundan üç basamaklı, köfke
taşlarla oluşturulmuş bir merdivenle çıkılmaktadır. Evin giriş kapısı doğrudan sokağa açılmaktadır. Zemin kattaki sofanın doğu yönünde bulunan tek kollu, ahşap bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Odalar sofanın sağında
yer almaktadır. Üst katta, tek kanatlı ahşap gömme dolaplar bulunmaktadır. Gömme dolapların arasında, yerel
olarak aynalık olarak tabir edilen; duvar içerisine yapılmış, derinliği çok az olan nişler vardır. Üst katta ahşap
tavanın kenarlarında, kabartma olarak yapılmış testere dişi bordürü tavan kenarlarını çevrelemektedir. Yapı uzun
ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri Marsilya tipi kiremitli kırma çatı
ile örtülüdür. Ev yasal koruma altında değildir.
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Katalog No : 36
Evin veya sahibinin adı: Kadir Boylu Varisleri. 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak, No: 24 adresinde, tapunun 69 Pafta, 214 Ada, 3 Parselinde yer
almaktadır.
İnceleme Tarihi: 08.11.2006-12.05.2008-16.02.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:
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(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Güneydoğu köşesinde üzeri alaturka kiremitle örtülü kare planlı bir mekân yer
almaktadır. Bu mekâna güneyden büyük demir çift kanatlı bir kapı, doğudan ise hem büyük demir çift kanatlı
kapı hem de ahşap tek kanatlı ikinci bir kapı daha açılmaktadır. Küçük kare planlı bu mekanın işlevi anlaşılamamaktadır.
Plan özellikleri: Orta sofalı plan tipinde olup, sofanın dört köşesinde mekanlar yer almaktadır. Sofanın kuzey
yönü merdiven sahanlığı olarak değerlendirilmiştir. Zemin kat sofasının güneyinde bulunan bir merdiven yardımıyla bodrum kata inilmektedir. Buradan tek kanatlı ahşap bir kapıyla bahçeye çıkış sağlanmıştır. Bodrum kat
odunluk ve depo olarak kullanılmaktadır. Evin ana girişi doğu yöndeki sokak üzerindedir. Evin girişi yükseltilmiş durumda olup dokuz basamaklı taş bir merdivenle girilmektedir. Giriş kapısı doğrudan sokağa açılmaktadır.
Giriş kapısının olduğu kısım içeride kalmaktadır. Ana girişin iki kanatlı ahşap bir kapısı vardır. Kapısı yeni
malzemeyle yapılmıştır. Zemin katın sofasında bulunan beton malzeme ile yapılmış Bursa kemeri; kontrplak
prefabrik bir pervazla ortadan ikiye bölünmüştür. Odalar sofanın dört köşesinde yer almakta, kapıları sofaya
açılmaktadır. Sofa etrafında dört oda bulunmaktadır. Doğuda ve batıda ikişer oda bulunur. İkinci katta toplam
dört odanın olduğu tespit edilmiştir. Zemin kattaki odalar yaşama mekanları olarak kullanılmaktadır. Ölçüleri
birbirine yakındır. İkinci kat sofasına ahşap, tek kollu kırma bir merdivenle çıkılmaktadır. İkinci katta orta sofa
güneye doğru çıkma yaparak bir cumba oluşturmaktadır. Bu katta sofanın dört tarafında birer Bursa kemeri yer
almaktadır. Haçvari sofanın doğu ve batı yönleri kapatılarak oda haline getirilmiştir. Doğu yönde yola bakan
cephede eşit ölçülerde iki oda vardır. Sonradan orta sofanın doğu ve batı uçlarının kapatılması sonucu üst katta
toplam dört odanın olduğu görülmektedir. Üst kat yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır.
Tavanlarda süsleme yoktur. Yalnız, güneydoğu yönündeki odanın tavanında alçı ile yapılmış silmeli sade alçı
bir madalyon süsleme vardır. Tuvalet, banyo ve mutfak batı yöndedir. Müştemilatı oluşturan odaların ortasında
bir de oturma odası vardır. Yalnız bu odanın sonradan oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Merdivenin kenarında eskiden banyo ve tuvalet olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap ve dar bir girişi bulunan mekân sonradan iptal
edilmiştir.
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokağın kesiştiği köşededir. Kuzey yöndeki dar ve çıkmaz bir sokaktır. Ana yolun bulunduğu güney yöndeki sokağa kat çıkması yapmaktadır. Cumbanın çatısındaki
kornişi ve saçağı ahşap testere dişi motiflidir. Evin güney cephesinde ahşap bir cumbası daha vardır. Cumbanın
cephesi pencere ile kaplıdır. Güney ve batısında büyük bahçesi vardır. Yaklaşık iki metre yüksekliğindeki bahçe
duvarları irili ufaklı moloz taşlarla örülmüş, üzerine beton malzeme ile külah geçirilmiştir. Sokağa bakan kat
çıkmasının her iki köşesi de ahşap köşe pervazlıdır. Evin dış kısmında saçağa yakın olan kesimde kalem işiyle
yapılmış iki sıra bitkisel bezeme kuşağı bulunmaktadır. Bu kuşaklardan alttaki olanı, sarı zemin üzerine mor
renkte yapılmıştır. Üstteki bezeme ise zemin rengi kullanılmadan düz sıva üzerine mor renkte yapılmıştır. Cumbasının alt ve üst alınlık kısımlarında tüm cepheyi çevreleyen ahşap üzerinde ahşap çakma tekniğinde yapılmış
testere dişi motifi bordürü yer almaktadır.
Kapılar: Sokağa açılan doğu cephesinde yer alan bir adet giriş kapısı, dikdörtgen formlu, ahşap malzeme ile
yapılmış, çift kanatlıdır. Kapının kanatları; alt ve üstte ikişerden toplam dört adet dikdörtgen formlu ahşap tabladan oluşmaktadır. Kapı çerçevesi pembe renkte, panolar ise koyu kahverengi boyalıdır. Tablaların etrafına
beyaz renkte boya ile çerçeve yapılmıştır. Kapı yeni malzeme ile yapılmış olup, üzerinde demir parmaklıklı tepe
penceresi bulunmaktadır. Kapının üzerinde kapı kolu veya tokmak bulunmamaktadır. Zemin kattan bahçeye
açılan kapı tek kanatlı ve ahşaptır. Kapı tamamen camla kaplıdır. Camlar lacivert renkte boyandığından ahşap iz-
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lenimi vermektedir. Oda kapıları çift kanatlı ve ahşaptır. Ancak oda kapıları dış kapıya göre daha dar dikdörtgen
formdadır. Oda kapılarının kanatları altlı üstlü birer dikdörtgen tabladan oluşmaktadır. Dış kapı ile aynı şekilde
boyalıdır. Servis mekanlarına açılan kapılar tek kanatlı ve ahşaptır. Oda kapılarına göre daha geniş ancak kısadır.
Müştemilat kapılarının kanatları; birer adet dikdörtgen formlu ahşap tablanın kanat çerçevesine takılmasıyla
oluşmuştur. Panolar açık yeşil renkte, kanat çerçeveleri ise koyu kahverenginde boyalıdır.
Pencereler: Yapının; bodrum katında; girişin iki yanında sağlı sollu ikişerden toplam dört adet, diğer yönlerde
ise sadece ikişer adet mazgal pencere bulunmaktadır. Zemin katta girişin sağında ve solunda ikişerden toplam
dört adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu, geçme demir parmaklıklı penceresi vardır. Zemin katta
kuzeyde birisi yüksekte olan toplam üç adet pencere vardır. Ancak yüksekte olan pencerenin altında küçük kare
formlu bir açıklık bulunmaktadır. Bunların ilerisinde moloz taş örgü olarak bırakılan sıvasız duvarda; yine yaklaşık ½ ölçülerinde tek dikdörtgen formlu pencere ile bunun yanında duvarın orta kısmına yakın yerde küçük
kare formlu bir açıklık daha vardır. Dikdörtgen formlu pencerenin üzeri ince tel kafesle kapatılmıştır. Küçük
kare formlu açıklıklar dahil tüm pencereler geçme demir parmaklıklıdır. Küçük kare formlu açıklıkların zemin
katın tabanına yakın yerlerde olması dolayısıyla buralarda birer ocak olduğu düşünülmektedir. Sağdaki açıklığın
çatıdaki izdüşümünde; büyük dikdörtgen formlu bir baca vardır. Bu da tahminimizi kısmen doğrulamaktadır.
Güney cephede ise yine simetrik olmayan toplam altı adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere
bulunmaktadır. Doğu cephesinde çıkma üzerinde yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu altı giyotin pencere
ikişerli halde yer almaktadırlar. Her iki pencere bir odaya aittir. Kuzey cephesinde, ortadaki yüksek olmak üzere
beş giyotin pencere yer alır. Cumba ahşap olduğundan pencere ile kaplıdır. Sağında iki, solunda da bir adet yine
yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Batı cephesinde ise müştemilatların bulunması
nedeni ile küçük kare biçimli pencereler düzensiz bir biçimde yer alır. Zemin ve üst kattaki yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu tüm pencereler giyotin tipindedir. Zemin katta, tüm cephelerdeki pencereler geçme demir
parmaklıklıdır. Yapının ön cephesi hariç, diğer cephelerde pencere açısından simetri görülmemektedir. Bodrum
kat hariç, pencere çerçevelerinin tamamı ahşaptır. Bodrum kattaki mazgal pencerelerin çerçevesi yoktur.
Merdivenler: Üst katlara evin içinden kırma ahşap merdiven vasıtasıyla çıkılmaktadır. Merdiven korkulukları,
silindirik profilli ve üçer boğumludur. Merdiven sahanlığının üstünde yüksek bir seki halinde ayrı bir mekan
oluşturulmuştur.
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının bodrum katı yığma taş, üst katları bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Yapının
bodrum katının tamamında düzgün yassı kesme taş malzeme; bodrum katın beden duvarlarındaki hatıllarda,
pencere çerçeveleri, kapılarda, üst kata çıkan kırma merdiven, tavan ve taban döşemeleri, üst kat köşelerindeki
gömme çıtalar, güneydeki cumba, üst katın iskiyeti, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların
dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca sokağa bakan cephede ve kuzey cephede demir
malzeme ile yapılmış pencere parmaklıkları vardır.
Değerlendirme: Isparta’da pek rastlanılmayan orta sofalı tipteki nadir örneklerdendir. Yalnız evin dört kollu
haçvari sofasının doğu ve batı uçları kapatılarak sonradan oda haline getirilmiştir. Kat çıkmasına ise Isparta’da
bazı evlerde rastlanmaktadır. Çıkmanın doğu yönde olması, kat çıkmalı evlerde sıklıkla görülmektedir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın
13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.
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Katalog No : 37
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Celal Bey. 20. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak, No: 73 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 211 Ada, 7 Parselinde yer
almaktadır.
İnceleme Tarihi: 09.02.2008-12.04.2009-15.08.2009.
Fotoğraflar ve çizimler:

(Çizim D. Demirci)
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(Çizim D. Demirci)

(Çizim D. Demirci)

Kat adedi: Zemin kat, üst kat.
Bahçede bulunan elemanlar: Musluk ile yalak vardır. Çeşme kurumuştur.
Plan özellikleri: Dış sofalı planlı olmakla birlikte ‘T’ biçiminde sofalıdır. Evin zemin kat sofasına, kuzey yönde
bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak kotundan yüksek iki basamaklı bir merdivenle girilmektedir. İçeriye çekilmiş durumdaki kapısı, cephe aksının tam ortasındadır. Zemin katındaki geniş koridora benzeyen bu sofaya;
bahçe tarafından üç basamaklı betonarme merdivenle çıkılmaktadır. Bahçe yönünde zemin kat sofası yerel olarak “açık hanay” tabir edilen tipte olup, bu kısım üç ahşap sütun tarafından taşınmaktadır. Evin zemin katında
sofanın her iki yanına konumlandırılmış birer odası bulunmaktadır. Girişin her iki tarafında simetrik olarak birer
odanın sokağa doğru ikişer kare formlu küçük pencere açılmaktadır. Zemin katta, giriş kapısının solundaki odanın tavanı ahşap olup, tavan göbeğinde dokuz kollu yıldız vardır. Dikdörtgen planlı odaların ölçüleri birbirine
yakındır. Zemin katın, güneydoğu köşesinde, açık hanay tabir elden kısmın içerisinde briket malzeme ile inşa
edilmiş küçük dikdörtgen planlı tuvalet vardır. Bahçeden çıkan merdivenin sağında, zemin ile aynı seviyede olan
kare biçimli kapağın, zemin seviyesinden aşağı açılan boşluğa ait olduğu görülmektedir. Bu kapak; muhtemelen
zahire ya da buna benzer yiyecek koymak için yapıldığı düşünülen ambara ait olmalıdır. Zemin katta, girişte soldaki odanın gömme dolaplarında bazı metal kaplar halen durmaktadır. Bu nedenle bu odanın mutfak olduğunu
söyleyebiliriz. Buna göre; zemin kat depo, kiler, zemin kat banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları olarak işlev
görmektedir. İkinci kat sofasına ahşap, tek kollu kırma bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst katın güney cephesi
doğu yöndeki tek oda duvarı hariç “kapalı hanay” biçimindedir. Bu odanın bahçeye bakan duvarı bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Üst katta sofa “L” biçimindedir. Kuzey yöndeki cumba tarafına geçişte basık Bursa kemeri
bulunmaktadır. Üst katta toplam dört oda bulunmaktadır. Üçü yola bakan cephededir. Yola bakan cephede ortada
bulunan oda çok küçük ölçülerde olup adeta cihannüma benzeri küçük cumbayı oluşturmaktadır. Odalar tekne
tavanlıdır. Kuzeybatı köşedeki odanın kuzey duvarında ocak ile davlumbaz yer almaktadır. Odanın güney duvarında çift kanatlı ahşap gömme dolaplar vardır. Üst katta; kuzeydoğudaki odada, ahşap malzemeyle yapılmış
kabartma olarak yapılmış testere dişi ve bunun altında inci dizisi motifi tavan kenarlarını çevrelemektedir. Batı
yönde cephe çıkması yapan odanın tavanları alçı işçilikli ve süslüdür. Bu odada gömme dolaplar ve şerbetlik
vardır.
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşededir. Kuzey yöndeki dar ve çıkmaz bir sokaktır. Kuzey ve doğu yönlerde sokağa açılan düz lento üzerine oturan, iki cumbası vardır. Bunların
dışında, bahçeye bakan yönde cephe aksının solunda ahşap bir cumba başlangıcının bulunduğu ancak büyük bir
bölümünün yıkık olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey yöndeki cumba; yan cephe duvarlarına göre küçük ölçülerdedir.
Buraya açılan tek kanatlı bir kapı halen durmaktadır. Zemin ve üst kat ince ahşap bir korniş ile birbirinden ayrılmaktadır. Kuzeye bakan cumbada, pencerenin üzerinde siyah boya kullanılarak yeni Latin harfleriyle “Maşallah” kelimesinin ile yazıldığı, ancak sonradan bu kelimenin; dış duvarın yeniden boyanması sonucunda silindiği
görülmektedir.
Kapılar: Sokağa açılan kuzey cephesinde yer alan kapısı evin bu yöndeki tek girişidir. İçeriye çekilmiş durumda
ve sokak kotundan iki basamak kadar yüksektedir. Kapı; dikdörtgen formlu, ahşap malzemeli ve çift kanatlı
olup, kapı kanatları; ahşap altta ve üstte kare formlu ikişer tabla ile ortada tek dikdörtgen formlu yatay ahşap
tablanın kanat çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Kapı kanatlarının üzerinde, bel hizasında çapraz olarak takılmış, yassı profilli pirinç kapı kolları vardır. Özgün olduğu düşünülen kapının kanatları ve pervazlarının
önceleri beyaz renkte boyalı olduğu sonradan boyasının silindiği görülmektedir. Kapının üstünde, ahşap şebekeli
bir tepe penceresi mevcuttur. Zemin katın oda kapıları üçer adet kare formlu kontrplak malzemenin kanat çerçe-
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vesine geçirilmesiyle yapılmışlardır. Bu kapıların daha yeni oldukları anlaşılmaktadır. Üst kata çıkan merdivenin
kırılma yaptığı yere bir kapının yerleştirildiği görülmektedir. Kapı kanadı, yan yana getirilmiş düşey tahtaların
arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Üst katta, doğu ve kuzey yöne cumba olarak açılan oda kapıları çift kanatlıdır. Kuzey yönde cumbanın her iki yanındaki oda kapıları ise tek kanatlıdır. Çift kanatlı kapılar
zemin kattakiler gibi kontrplak malzemeli, tek kanatlı kapılar ise merdivende yer alan kapı gibi yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Üst katta bahçe yönünde muhtemelen
cumba olduğu, ancak sonradan yıkıldığı düşünülen çıkmalı bölüm vardır. Bu bölüme açılan tek kanatlı ve ahşap
kapı halen ayakta durmaktadır. Bu kapı kanadının üst bölümü camlı, alt bölümü ise yan yana konulmuş iki adet
ahşap tabladan oluşmaktadır. Üst bölümündeki cam da dikdörtgen formlu olup, iki parçadan oluşmaktadır.
Pencereler: Giriş cephesinde, kapının her iki yanında ikişer adet dar dikdörtgen formlu, ince demir geçme parmaklıklı penceresi vardır. En sağdaki pencere dışarıdan, en soldaki pencere ise içeriden kontrplak malzeme ile
kapatılmıştır. Üst katta; cumba üzerinde sokak cephesine bakan yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu tek
pencere ile aynı tip ve ölçüde sol yanındaki duvarda, iki, sağ yanındaki duvarda ise bir adet giyotin tipli penceresi bulunmaktadır. Sağ taraftaki dış duvarda; ikinci pencerenin yerine bir adet küçük kare formlu bir ocak boşluğu
yer almaktadır. Cumbanın kısa kenarlarında ise yan duvarlardakilere göre daha dar dikdörtgen formlu birer pencere bulunmaktadır. Doğu yönünde zemin katta; cephe aksının sağında, kare formlu geçme demir parmaklıklı
tek pencere vardır. Bu pencere evin girişinin solundaki odaya aittir. Üst katta; iki adet yaklaşık ½ ölçülerinde
dikdörtgen formlu giyotin tipli pencere vardır. Bu yöndeki cumba cephesinde pencere yoktur. Yalnız cumbanın
kuzey yöne bakan dar kenarında dar dikdörtgen formlu, giyotin tipli bir penceresi bulunmaktadır. Bahçeye bakan
güney yönünde ise üst katta; cephenin sağında bağdadi duvarlı odaya ait iki adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu giyotin tipli pencere vardır. Bu yönde diğer kısımlar tamamen camla kaplı yerel olarak “kapalı
hanay” tabir edilen tiptedir. Evin zemin katında ortadaki sofaya açılan her odanın birer penceresi bulunmaktadır.
Pencereler oda kapılarının solunda yer almaktadır. Pencereler yaklaşık 1/3 ölçülerinde dikdörtgen formlu ve
geçme demir parmaklıklıdır. Ancak, giriş kapısının solunda bulunan odaya ait pencerenin sonradan kapatılarak
üzerinin sıvandığı, duvardan kalan izlerden anlaşılmaktadır. Pencere çerçevelerinin tamamı ahşaptır.
Merdivenler: Bahçeden zemin kat sofasına üç basamaklı taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Evin bahçe yönündeki açık hanay tabir edilen kısmın batı yönünde yer alan tek kollu ahşap, kırma bir merdiven bulunmaktadır.
Bu merdiven üst kattaki kapalı hanay tabir edilen kısma açılmaktadır. Merdivenin Güneye döndüğü yerde ahşap
bir kapı vardır. Bu kapı muhtemelen güvenlik nedeniyle buraya yerleştirilmiştir. Üst katta merdiven sahanlığının
etrafı ahşap korkulukla çevrilidir. Merdiven korkuluğu profilsiz, kare formlu ahşap kalın çıtalardan yapılmıştır.
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının zemin katı ve üst katın kuzeybatı bölümü; araları ahşap hatıllı iri moloz taş
ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Yapının köşelerine isabet eden yerlerde düzgün köfke kesme
taş kullanılmıştır. Buna göre; zemin katında iri moloz taş malzeme; güneydoğu köşedeki tuvalet yapısında briket
malzeme; gömme dolaplarda, pencere çerçeveleri, kapılarda, tavan ve tabanlarda, zemin ve üst katı birbirinden
ayıran kornişte, üst kata çıkan merdiven, üst katın iskiyeti, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca zemin katta demir malzeme ile yapılmış
pencere parmaklıkları vardır.
Değerlendirme: Zemin kattaki mazgal tip pencereler evin en eski örneklerden birisi olduğunu göstermektedir.
Isparta’da pek rastlanılmayan “T” tipinde sofalıdır. Isparta il merkezinde Diğer benzerleri olan dış sofalı evlerde
girişteki büyükçe koridorların etrafında odalar bulunmamaktadır. Bu örnekte kuzey yönden girişte iç sofa etrafında iki oda bulunmasına rağmen bu sofa güney yönde hanaya açılmaktadır. Yani hem iç hem de dış sofa bir
aradadır. Bu nedenle Isparta il merkezinde nadir örneklerdendir. Yalnız evin üst katında sofanın güneydoğu köşesine bir oda konumlandırıldığından bu kattaki sofa “L” biçimindedir. Kuzey yöndeki giriş kapısının üzerinde
bulunan cumbası çok küçük ölçülerdedir. Ev bu açıdan da çok ilginçtir. Cumba adeta bir cihannüma görünümündedir. Bu cumbanın evin cephesindeki monotonluğunun giderilmesi amacıyla estetik kaygıyla yapıldığı tahmin
edilmektedir. Ev yasal koruma altında değildir.
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