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SUNUŞ
Kültür varlıkları, tarihimizin tecrübe havuzundan süzülerek bize gelen mirasın en
güzel örnekleridir. Geçmiş medeniyetlerin izlerini, mimarinin muhtevası içinde bu yüzden bulabiliyoruz. Eski kavimlerin hayat tarzlarını, inanç yapılarını ve hatta doğayla olan
ilişkilerini bu unsurlar sayesinde öğrenip gelecek kuşaklara aktarabiliyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın anlam derinliğini kültürel mirasa bakarak ifade edebiliyoruz.
Bu topraklar üzerindeki varlık iddiamızın delilleri de kültürel mirasımızdır. Asırlar
öncesinde yaşamış kavimlerin bıraktığı medeniyet unsurlarıyla temas kurabilmemiz
kültürel mirasın korunmasına bağlıdır. Bundan önce Giresun ilinin tarihi mirasını öz bilgilerle ortaya koyan Giresun Kültür Envanteri isimli kitap, bu maksada dönük olarak
hazırlanan projenin ilk aşamasını oluşturmuştu. Ancak sivil mimarlık örneği yapılar, müstakil bir çalışma yapmayı gerektirecek hacimde olduğu için ele alınamamıştı. Elinizdeki
bu eser ise bahse konu projenin ikinci aşamasında yapılan çalışmanın muhtevasını oluşturmaktadır.
Geçmişte yaşanan sosyal hayatın renklerini, aile ve mahalle kavramının anlamını işaret
eden Giresun Evleri kitabı, aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’ndeki sivil mimarinin teknik
özelliklerini de yansıtmakta; gelecek kuşaklara medeniyetimizin niteliğini aktarma fırsatı
sunmaktadır. Eski çağlardan günümüze uzanan tarihi ile kültürel dokusu zenginleşen
Giresun ilinin çok önemli bir boyutu daha bu akademik çalışmayla ortaya konulmuş
oldu. Bu yüzden ortak kültürel mirasımızın ürünleri olan sivil mimarlık örneklerini titizlikle inceleyerek kitap ortamında sunan Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İLTAR’a teşekkür eder,
eserin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Hasan KARAHAN
Giresun Valisi
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TAKDİM

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Giresun’un kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarılması yolunda yapılan çalışmalar sevindirici ve gurur vericidir. Geçmişte
yaşamış kavimlerin miras bıraktığı kültür değerlerinin ihya edilerek ömrünün uzatılması,
ilimizin kültürel yapısına katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıllarda planlanarak basımı
gerçekleştirilen çalışmanın ilk aşaması Giresun Kültür Envanteri adıyla bilim camiası ve
halkımızın ilgisine sunulmuştur. Kitap, bu alanda örnek bir çalışma olarak büyük ilgi
görmüş ve kısa sürede de tükenmiştir. Aynı çalışmanın devamı niteliğindeki Giresun Evleri kitabı da kuşkusuz yoğun ve yorucu bir emek mahsulü olarak gereken ilgiyi görecektir.
Piyasada sıradan örneklerine rastladığımız emsallerinden çok farklı bir mahiyet arz
eden bu çalışmada toplum hayatının geleneksel unsurları göz önüne serilmiştir. Yıllar
öncesinin komşuluk ilişkileri, sokak yaşamı, aile içindeki beşeri ilişkiler ve günlük
yaşama dair sahneler adeta izlenebilecek şekilde senarize edilmiş, görsel hale getirilmiştir. Bu çalışma sayesinde yıllarca öncesine ait hayatını anlamak ve medeniyet unsurlarımızın kökenlerini kavramak, hatta günümüzün toplum değerleriyle mukayese
etmek mümkün olabilecektir. Karadeniz Bölgesi sivil mimari örneklerinden olan Giresun
Evleri’nin sahil kesimindeki uygulamalarıyla iç kesimlerde ve başka yerlerde uygulama
farklarının ortaya konması bakımından bu çalışma ayrı bir değer taşımaktadır. Fiziki ve
sosyal faktörlerin, farklılıkların mimariyi nasıl etkilediğine ve farklı şekiller
kazandırdığına dair somut örnekler bu çalışmayla ortaya konmuştur.
Giresun ilinin kültür değerlerini bilimsel konsepte uygun bir dille analiz ederek
halkımız ve bilim dünyasının hizmetine sunan bu çalışmaya verdiği emek sebebiyle
akademisyen Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İLTAR’ı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Hüseyin TAŞKIN
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ
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ÖNSÖZ

Türk sanat tarihi literatüründe geleneksel konut mimarisi ile ilgili genel-de Doğu Karadeniz, özelde ise Giresun ilini kapsayan bütüncül bir araştırmanın bulunmaması, böyle
bir kitabın hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Giresun’daki geleneksel konutların, bulunduğu merkeze göre kendine özgü nitelikler barındırdığı ve tip yapı özelliği taşıdığı;
şimdiye kadar tespiti yapılmayan bu özelliklerin bilinmemesinden kaynaklı birtakım
restorasyon hataları ile karşılaşıldığı düşünülürse böyle bir araştırmaya ne kadar ihtiyaç
duyulduğu daha iyi anlaşılabilir.
Bu kitabın basılmasında her türlü desteğini ortaya çıkmasında ilk günden itibaren
sabırla ve özenle yardımlarını benden esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Halit ÇAL’a,
gösterdikleri anlayış ve misafirperverliklerinde dolayı katalogda yer alan konutların
sahiplerine, son olarak da çalışma süresince yardımlarını esirgemeyen hocalarıma,
meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.
Gazanfer İLTAR
Ankara – 2011
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GİRİŞ

Bu araştırmada, Giresun il merkezi ile Piraziz, Görele, Tirebolu Şebinkarahisar ilçe merkezlerindeki
geleneksel kent konutları incelenmiş, bu konutların birçok bakımdan sivil mimarlıktaki yeri ve önemi
çözümlenmeye çalışılmıştır. Kırsalda yer alan konutlar malzeme, süsleme, teknik, plan şeması gibi özellikleri ile kent konutlarından farklılık göstermesi nedeni ile ayrıca ele alınmayı gerektirmiştir. Böyle bir
çalışmanın gerçekleştirilmesi için uzun bir zaman dilimine ihtiyaç duyulması nedeni ile kırsalda yer alan
konutlar kitabın kapsamı dışında bırakılmıştır.
İncelediğimiz 81 konuttan1 43 tanesi il merkezinde, 1 tanesi Piraziz, 5 tanesi Görele, 20 tanesi Tirebolu, 12 tanesi de Şebinkarahisar ilçe merkezlerinde yer almaktadır. Türkülere konu olan Giresun evleri
ile ilgili yeterince bilimsel araştırma bulunmamakla birlikte 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin röleve dersi uygulaması kapsamında yapılan
çalışmalar temel alınarak Arzu Aydın Aksoy tarafından hazırlanan “Giresun İli Zeytinlik Mevkii Kentsel
Sit Alanı Üzerine Bir Araştırma” isimli tezde, il merkezinde yer alan Zeytinlik Mevkiindeki konutlardan
özellikle dik sokak üzerinde bulunanlar ele alınmış, bu tezde katalog çalışması yapılmaksızın konumlanış,
plan, cephe düzeni gibi konularla ilgili tespitlerde bulunulmuştur. İl merkezinde yer alan evlerin plan ve
cephe biçimleri, bu tezdeki tipolojiye bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Bu tezde detaylar herhangi bir
tipoloji oluşturulmadan tanımlanmış ve bölümlerin hiçbirinde karşılaştırmaya yer verilmemiştir.
Giresun Belediyesi tarafından özel bir şirkete hazırlattırılan “Giresun Koruma Amaçlı İmar Planı” isimli
çalışmada, Zeytinlik Mahallesi’nde yer alan Dik Sokak’taki yapılardan bazılarının röleveleri alınmış, bu
yapıların mevcut durumları ve yapılması gerekenlerle ilgili hazırlanan proje raporu Trabzon Kültür ve
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmıştır. Kitapta yer verilen Zeytinlik Mevkiindeki evlerin plan, kesit ve görünüşleri Giresun Belediyesi’nin izni ile bu çalışmadan temin edilmiştir.
Yukarıda bahsedilen ve sadece Zeytinlik mevkiinde bulunan bazı evleri konu edinen iki araştırmanın
dışında Giresun evlerini bütüncül anlamda ele alan bilimsel anlamda kayda değer herhangi bir araştırma
bulunmamaktadır. Hasan Tahsin Okutan tarafından yazılan Şebinkarahisar ve Civarı (Coğrafya, Tarih,
Kültür, Folklor) isimli 1949 tarihinde basılan kitapta “Bina Tipleri” başlığı altında Şebinkarahisar’daki evlerin kısa bir tanımı yapılmıştır.
Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan geleneksel konutlarda, özellikle malzeme
kullanımı ve uygulama tekniği bakımından Giresun evleri ile pek çok benzerlik bulunmaktadır. Bu bakımdan bölge evleri üzerine yapılmış olan araştırmalar da incelenmiş, yapmış olduğumuz çalışma
çerçevesinde birtakım karşılaştırmalar yapılmıştır. Hüsrev Tayla tarafından hazırlanan “Geleneksel Türk
Mimarisinde Yapı Sistem Ve Elemanları” isimli iki ciltlik kitapta “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Taş Dolgulu
Özel Ahşap Karkas Duvarlı Evler” bölümünde, örneklerine Giresun’da da sıkça karşılaşılan duvar tipleri,
malzeme ve tekniğine göre ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve kapsamlı bir tipoloji oluşturulmuştur. Bunun
dışında Cengiz Eruzun’un, Türk Folklor Araştırmaları’nda yayınlanan, “Doğu Karadeniz’de Dolma Tipli
Evler” isimli makalesi, Suat Çakır’ın “Geleneksel Karadeniz Ahşap Konut Yapım Yönteminin Çağdaş
Teknoloji Açısından Değerlendirilmesi” isimli doktora, Tülay Çobanoğlu’nun, “Türkiye’de Ahşap Ev’in
Bölgelere Göre Yapısal Olarak İncelenmesi ve Restorasyonlarında Çözüm Önerisi” isimli doktora, Deniz
Eskiçırak’ın “Doğu Karadeniz Bölgesinde Geleneksel Konutlarının İyileştirilmesine Yönelik Yapım Sistemi
Ve Malzeme Kullanımı Analizi – Örnek Konutların Mevcut Durum Değerlendirmesi” isimli master tezleri,
Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan geleneksel konutlarla ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmalardan
Konut terimi, Türkiye Türkçesinde ilk kez 1935 tarihli Cep Kılavuzu’nda görülmüş yeni bir kelimedir. Özellikle apartman tipi
yapıların gelişen kentsel yapı içinde hızla yayılması sonucunda bu binaların her bir dairesi için Türkçede “ev” terimi tercih edilirken, binanın tamamı için “konut” teriminin işleklik kazandığı görülür. Giresun evlerinde özellikle de il merkezindeki evlerde,
müştemilatı ile birlikte kompleks bir yapı söz konusudur. Bu sebeple bu yeni terime yüklenen anlamla ilişkili olarak ev terimi yerine konut terimi tercih edilmiştir.
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bazılarıdır. Bu çalışmalarda incelenen konutlarla Giresun’da yer alan geleneksel konutlarda özellikle yapım
tekniği ve malzeme kullanımı bakımından pek çok benzerlik gözlemlenmiştir. Ancak gerek bu çalışmalarda gerekse Türkiye’de evlerle ilgili yapılan çalışmalarda Giresun evlerine yer verilmediği
görülmüştür.
Katalogda yer verilen konutlardan bir kısmının Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
tarafından onaylı rölöve – restitüsyon – restorasyon projeleri bulunmaktadır. Bu konutların rölöveleri
ilgili mimarlık bürolarından temin edilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin uygulama dersleri kapsamında Tirebolu’daki evlerle ilgili
hazırlamış oldukları projeler ile Giresun Belediyesi tarafından özel bir firmaya hazırlattırılan “Zeytinlik
Mevkii Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi” çalışma kapsamında hazırlanan projeler, ilgili
öğretim üyeleri ve belediyenin izinleri doğrultusunda tarafımızca “Archicad” programı ortamında yeniden
düzenlenerek kitapta kullanılmıştır2. Görele ve Şebinkarahisar’daki konutların projeleri tarafımızca hazırlanmıştır.
Yaptığımız incelemeler sonucunda özellikle il merkezinde yer alan evlerin tamamına yakınının tip
yapı şeklinde birbirinin tekrarı şeklinde olduğu anlaşılmış, bu nedenle yapılar için ayrı ayrı anlatım yerine
her yapı için tablo şeklinde bir katalog oluşturulması benimsenmiştir. Evler; plan, cephe çizimleri, kesitleri
ve fotoğraflarıyla birlikte belgelendiği için, alışıldık katalog düzenindeki gibi uzun tanımlamalara
gidilmemiştir. Elde edilen bütün veriler tabloda ilgili bölüme işlenmiş, bu bölümler değerlendirme kısmında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Konutların plan tipi, cephe düzenlemesi gibi bazı özelliklerinin
bulundukları ilçeye göre değiştiği görülmüş, bu nedenle yerleşim yerlerine göre katalog tablosunda bir
takım değişikliğe gidilmiştir. Katalogda yer alan her konut için yapısal bilgilerin bulunduğu bir katalog
tablosu, plan, kesit ve görünüşten oluşan rölöve ve fotoğraf bölümü bulunmaktadır. Görele, Tirebolu ve
Şebinkarahisar ilçelerinde yer alan birkaç yapının kesiti alınamamıştır. Şebinkarahisar İlçesi’ndeki geleneksel konutlar malzeme kullanımı, plan tipi, mimari biçimlenişi vb. özellikleri bakımından sahil şeridindeki örneklere nazaran bir takım farklılıklar gösterir. Sahil şeridindeki şehir merkezlerinde bulunan
evlerde Karadeniz Bölgesi’nin geleneksel mimari tarzı hâkimken Şebinkarahisar evleri daha çok Kelkit
Vadisi evleri ile benzeşmektedir. Çok sayıda geleneksel konut mimarisi örneklerinin yer aldığı Şebinkarahisar İlçesi’nde başlı başına bir çalışma gerekmektedir. Bu kitapta Şebinkarahisar’dan örnekleme
yapılarak 8 adet eve yer verilmiş ve evlerin genel özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Beşinci Bölüm’de Giresun, Piraziz, Görele, Tirebolu ve Şebinkarahisar İlçelerinde yer alan konutlar,
sırası ile katalog fişi, plan cephe, kesit ve fotoğraflarla desteklenerek incelenmiştir. Görele, Tirebolu ve
Şebinkarahisar ilçelerinde yer alan konutların kendilerine özgü nitelikleri bulunmaktadır. Piraziz’de yer
alan 44 numaralı konut ise daha çok il merkezinin özelliklerini taşıdığından katalogdaki sıralama; İl
merkezi, Piraziz, Görele, Tirebolu ve Şebinkarahisar şeklinde oluşturulmuştur. Pek çok özellikleri bakımından sahil şeridindeki evlerden farklılık göstermesi bakımından Şebinkarahisar evlerine sonda yer verilmiştir.
Değerlendirmeye tabi tutulan konutlardan 6 tanesinde kitabe bulunmaktadır. Bunlardan 4 tanesi İl
merkezinde, iki tanesi de Görele ilçesinde yer alır. İl merkezinde yer alan konutların en eskisi 1851 en
yenisi 1899 tarihlidir. Konutların tamamında kitabe olmaması, olanların da zaman diliminin yakın olması
nedeni ile tarihlendirmeye göre ayrıca bir değerlendirme yapılamamış, tarihlendirme ise ayrı bir başlık
olarak ele alınmayıp, “Konutların İnşa Edildiği 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Giresun’da Sosyo-Ekonomik
Durum” başlığı altında değerlendirilmiştir.

Rölövelerin temini hususunda yardımlarını esirgemeyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Öğretim Üye ve elemanlarından Ömer İskender TULUK, Hamiyet ÖZEN, Murat TUTKUN, Fulya Üstün DEMİRKAYA, Fatih
ŞAHİN, Kıymet Sancar ÖZYAVUZ ve Servet KELEŞ ile İç Mimarlık Bölümü öğretim üye ve elemanlarından Emre ERGİN,
Tülay ZORLU, Saffet LÜLECİ, Aylin ARAS ve Servet KELEŞ’e teşekkür ederim.
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BİRİNCİ BÖLÜM

KONUT KAVRAMI,
GELENEKSEL KONUTLARIN KÖKENİ
1.1. Ev / Konut
Yayınlarda ev ve konut kavramları ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmaktadır. “Mesken-hâne” anlamlı ev
kelimesinin ilk olarak kullanılmasına Orhun yazıtlarında rastlanmaktadır:
Sın(a)r: süsi: (e)b(i)g b(a)rk(ı)g: yulg (a)lı: b(a)rdı…3 ‘Yarı ordusu evimizi barkımızı yağmalamak için
gitti,...’ 4.
Aynı kelime Clauson tarafından Etimoloji sözlüğünde “dwelling place”, presumably “tent” anlamında
çadır sözcüğüne de dikkat çekerek değerlendirilmiştir5. Bu kaynaklardan anlaşılacağı üzere ‘mesken-ikametgâh’ anlamındaki ev sözcüğü, ilk defa 20 Eylül 735 tarihinde dikilen Bilge Kağan Anıtı’nda geçmektedir 6.
Uygurcada da Maniheist, Budist çevrelerinde ev ve ev-bark şeklinde aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir7.
Divan-ı Lügati’t-Türk’te ä:w /ev/ şeklinde, uzun ünlü ve dudak ‘v’ si (Arap v’si) ile kaydedilmiş ve yine
‘house (Ar. bayt)8, anlamıyla kullanılmıştır. Buradan sözcüğün Eski Oğuzcadaki aldığı şekil de ortaya çıkmaktadır9.
Terime dönük olarak lügatlarda da muhtelif bilgiler bulunmaktadır. Hüseyin Kazım Kadri’nin Büyük
Türk Lügati’nde kelimenin Garp Türkçesi’nde “(Oğuzcada) işlek bir isim olduğu; insanın oturup yaşadığı
yer, mesken, hane, beyit, dâr ve mecazen hayat ve maîşete ve aileye mensup ve müteallik anlamlarına
geldiği” belirtilmektedir10.
Doğan Hasol’un Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nde ise kelime, yalnızca bir ailenin oturabileceği şekilde ve büyüklükte yapılmış konut şeklinde tanımlanmıştır11.
Celal Esad Arseven de Türk Sanat Tarihi adlı eserinde, mesken manasına da gelen evin tanımının mimarideki manasının kulübe ve dam’dan daha büyük ve özenli yapılmış olan bir veya birkaç katlı kargir
veya ahşap mesken olduğunu kaydetmiştir12.
Adnan Turani, Sanat Terimleri Sözlüğü’nde kelimeyi mesken, barınacak yer şeklinde anlamlandırmış
ve evin insanlığın toprağa yerleşmesi ile ortaya çıktığını belirtmiştir13.
Talât Tekin, Orhon Yazıtları, Ankara, TDK Yayınları, 2010, s. 62.
Tekin, a.g.e., s. 63. (Bilge Kağan Doğu Yüzü 32. Satır.)
5
Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth- Century Turkish, , 1972, s.3-4.
6
Louis Bazin, Les calendriers turcs anciens et, medievaux, Service de reproduction des Theses Universite de Lille III, 1974,
s.248. Aktaran: Talât Tekin, a.g.e., s. 8.
7
Clauson, a.g.e., s.4.
8
Mahmûd el-Kaşgari, Türk Şiveleri Lügatı (Divanü Lugati’t-Türk), Hazırlayan: Robert Dankoff – James Kelly, Ed.: Şinasi
Tekin, Gönül Alpay Tekin, I. cilt, Harward, Harvard Üniversitesi Basımevi, 1982, s.118.
9
Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk (Dizin), Çev: Besim Atalay, IV. cilt, Ankara, TDK Yayınları, 1999, s. 205.
10
Hüseyin Kazım Kadri, Büyük Türk Lügati, I. cilt, Ankara, MEB Yayınları, 1928, s. 318.
11
Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul, Yem Yayını, 1990, sf. 184.
12
Celal Esad Arseven, Türk Sanat Tarihi, VIL Fasikul, sf. 535.
13
Adnan Turani, Sanat Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1995, s. 41.
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Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük’te, 1980 tarihli Kentbilim Terimleri Sözlüğü’ne dayanarak14, bu terimle ilgili olarak şu bilgiler yer almaktadır: Osm. Hâne. İçinde oturup barınılacak yapı. İng. House, dwelling 1. Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı. 2. Kat iyeliğine
göre kullanılan çok barklı yapılardaki bağımsız bölümlerden her biri15.
Konut sözcüğü ise ev sözcüğüne göre çok daha yeni bir sözcük olup, ilk kez Cumhuriyet’in başlarında,
1935 tarihli Cep Kılavuzu’nda karşılaşılmaktadır16. Özellikle apartman tipi yapıların gelişen kentsel yapı
içinde hızla yayılması sonucunda bu yapıların her bir dairesi için Türkçede ev terimi tercih edilirken binanın tamamı için konut teriminin işleklik kazandığı anlaşılmıştır. Nitekim tanımlarda da yer yer bu konuya atıflar vardır. Örneğin Büyük Türkçe Sözlük’te konut terimi anayasadaki anlamıyla, ‘insanların içinde
yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh’ şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kaynakta ayrıca İng.
dwelling terimi bağlamında, ‘kum çukurlarından mağaralara, kaya oyuklarından ağaç kabuklarına, siperliklerden değişik biçimdeki kulübelere, çadırlardan ağaç ve taştan yapılma evlere kadar genişleyen; insanın
yatıp kalktığı, kötü havalardan, yırtıcı hayvanlardan, baskınlardan korunduğu, işinin dışında barındığı yer’
tanımının yanı sıra İng. residential building, ‘bir ya da birkaç ev halkının yaşaması için yapılmış, insan yaşamasının gerekli kıldığı uyuma, yemek pişirme, soğuktan ve sıcaktan korunma, yıkanma ve ayakyolu
gibi temel gereksinme konularında kolaylıkları bulunan barınak’ tanımları da mevcuttur17.
Sonuç olarak ev kelimesinin Göktürk’lerden beri bütün Türk topluluklarında mesken olarak kullanılageldiğini, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren apartman kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte ev, apartman, ikametgâh anlamında konut teriminin ortaya çıktığını görmekteyiz.

1.2. Tarihsel Akış İçerisinde “Ev”in Gelişimi
Doğa koşullarına karşı korunmak için yapılan barınaklar, insanın gelişmesi ile nitelik değiştirmeye ve
biriken yaşam deneyimlerinin etkisiyle geliştirilmeye başlanmıştır. Bir yere yerleşilirken, yalnızca korunma
amacı değil, toplumsal ilişkilerin sürdürülmesi işlevi de düşünülmüştür. Bu bakımdan toplumsal anlamlar
taşımaya başlayan barınaklar oluşturulmuş ve konutun ortaya çıkışı gerçekleşmiştir.
İnsanoğlunun bugünkü fiziksel yeteneklerine ulaşması ve uygar duruma gelmesi yaklaşık olarak 10
bin yıl önce (M.Ö. 8 000) yerleşik hayata geçtikten sonra gerçekleşmiştir. Dünyanın birçok yerinde bu
çağdan kalma küçük yerleşmeler gün ışığına çıkarılmıştır. Bunlardan en ileri düzeyde olan beşi Anadolu’daki Çatalhöyük, Çayönü, Hacılar, Norşuntepe ve Köşk Höyük yerleşmeleridir. Çayönü yerleşmesi
radyo karbon on dört sonuçlarına göre M.Ö. 7250-6750 yılları arasına tarihlenmektedir. Yerleşmenin ortasında bir meydan ve onun çevresinde dikdörtgen anıtsal yapılar ve evler yer almaktadır. Bunların alt
bölümleri taştan, üstleri kerpiçten inşa edilmiştir18.
Konya yakınındaki Çatalhöyük yerleşmesinde ise M.Ö. 6500-5500 arasında yeryüzünün ilk uygarlıklarından biri gelişmiş, günümüze kadar ulaşabilen çok önemli sanat eserleri yaratılmıştır. Özellikle evlerin
duvarlarını süsleyen freskler en önemli örneklerdir. Çatalhöyük evlerinin duvarları kerpiçtendi, kapıları
yoktu, herkes evine taşınabilir ağaç merdivenlerle damdan giriyordu. Duvarların en üst kısmında, çatıya
yakın yerlerinde hava ve ışık için küçük deliklerden ibaret pencereler vardı. Her odada kerpiçten yapılmış
sedirler bulunuyor, bunların üstüne oturuluyor, öteberi konuyor ayrıca yatmak için döşekler serilebiliyordu19.
Prehistorik çağ insanlarının yaptığı barınaklar, dal ve çalılar kullanılarak ve hayvan derisi örtülerek yapılmış ilk yapı örnekleridir. Daha sonraları etkin doğa koşullarına karşı örtü gereci olarak taş, hayvan dışkılarından oluşmuş tezek ve çamurlu saz kullanılmıştır20 Madenin bulunması ile büyük bir aşamaya
gidilmiş, geliştirilen birçok gereçlerle daha olumlu, güvenli geniş mekânlar oluşturulmuştur. Bronz dev-

Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, TDK Yayınları, 1980.
“Konut” Maddesi, Türkçe Sözlük, I. cilt, Ankara, TDK Yay., 1988, s. 477-478.
16
Nevnihal Bayar, Açıklamalı Yeni Kelimeler Sözlüğü, Ankara, Akçağ Yay., 2006, s. 181.
17
“Konut” Maddesi, Türkçe Sözlük, II. cilt, Ankara, TDK Yay., 1988, s. 896.
18
Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, Tubitak Yay., 2005, s.3.
19
Akurgal, a.g.e., s. 5.
20
Hakkı Önkal, Ahşap ve Yurdumuzda Yöresel Uygulamaları, 1975, İstanbul, s.3.
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rinde, iki hacimli plan tipleri oluşturularak birinde ehlileştirilmiş hayvanı, diğerinde kendi yaşamını sürdürecek saz kaplı duvarları, çatısı ile kulübelikten çıkmış yapılar üretilmiştir21.
Eski çağlarda Orta Anadolu yerleşme düzeni, genellikle gelişigüzel yan yana gelmiş konutlardan oluşmaktadır. Mekânların köşelerinin dik açılı olmayışı, evlerin dış biçimlenişine de yansımış, buna bağlı
olarak düzensiz sokak ve meydancıklar ortaya çıkmıştır. Bu yerlerin hiç kesintiye uğramadan Hitit dönemine kadar uzandığı, kazı bulgularından anlaşılmaktadır. Büyük Hitit Krallık döneminde daha da gelişen
yerleşme biçimi ve yapı tekniği, herhangi bir yabancı uygarlığın güçlü etkisini taşımayan özgün çözümlerdir22.
Hitit dönemi yapılarının en belirgin özelliği asimetrik oluşudur. Hitit mimarlığında geometrik düzen
değil, doğadan gelme bir oluşum vardır 23. Geç Hitit döneminde “Hilani” olarak tanımlanan yapı tipi, bir
başka deyişle önyüzünde bir ya da iki ayaklı geçit, bunun arkasında ise çevresinde küçük oda topluluktan
bulunan enine yerleştirilmiş, ocaklı bir ana odası bulunan yapılardır 24. Frig çağı mimarlık eserleri ana çizgileri ile Balkan ya da Helen kökenlidir. Gordion’daki bütün yapılar megaron planlıdır 25.
Antik dönemde, Yunan kültür çevresinin geliştirdiği önemli ev tipleri, Megaron, Prostas Evi, Postas
Evi, Peristil’li ev ve Atrium’lu ev’ler şeklinde adlandırılan yapılardır. Bu evler, diğer kültürlerin geleneksel
konut yapılarını oluşturulmasında, kültür etkileşimle örnek oluşturmuştur.
Ege adalarında ve Batı Anadolu’da değişik yerlerde yapılan kazılar, buradaki yerleşmelerin, Orta Anadolu’ya göre farklılıklar taşıdığını ortaya koymaktadır. Genellikle birbirini dik kesen yolların içinde, yol
boyunca iki yana sıralanmış konutların oluşturduğu bir yerleşme düzeni ortaya çıkmıştır. Troya kenti
böyle bir yerleşme düzenine ilginç bir örnek olarak gösterilebilir. Ana ve ara yolların birbirini dik kesmesiyle oluşan kentsel dokunun Helenistik ve Roma dönemlerinde de varlığını sürdürdüğünü kanıtlayan
antik kaynaklar bu sistemi, kent planlamasında ilk uygulayan mimar olarak Miletoslu Hippodamos’u göstermektedir. Hippodamos, M.Ö. 494 yıllarında Persler tarafından yıkılan Miletos’u düzenli bir plana göre
yeniden tasarlamıştır. Bu ortam içinde gelişen Antik dönem evlerinin merkezini açık avluların oluşturduğu
görülür. Avlular, genellikle evin bölümlerini birleştiren, giriş çıkışı sağlayan önemli bir işlev yüklenmişlerdir. Roma döneminde mimarlıkta gösteriş ve anıtsallık yaygınlaşmış, cadde ve sokaklarda da bu karakter
egemen olmuştur26.
Anadolu’da Bizans döneminde de uzun yıllar kentlerin eski evlerinin kullanımının sürdüğü anlaşılmaktadır. Gereksinim duyuldukça yeni evlerin yapılması da doğaldır. Ancak yapılan kazılarda bunların yalnızca
temelleri bulunabildiğinden, üst yapılar yeterince anlaşılamamaktadır. Bergama’da görülen bazı Bizans
dönemi evlerindeyse, üst katlara dıştan merdivenlerle bağlantı sağlandığını gösteren izlere rastlanmaktadır. Side’de bulunan, yine Bizans dönemine ait olduğu sanılan tuğladan bir ev, küçük odaları ve hizmet
bölümleri olan iç avlulu yapısıyla dikkat çekmektedir. Silifke çevresinde ve arkasındaki dağlarda, Bizans
dönemine ait pek çok ev kalıntısına rastlanır. Taşucu yakınındaki bir yerleşmede, düzensiz planlı, üst katına dıştan merdivenle çıkılan, mazgal pencereli yalnızca üst katlarında güneye açılan pencereleri olan
evler vardır. Kesme taştan düzenli planlanmış evler ise, Gökkale, Karakabaklı Devecili’de görülür27.

1.3.Türkiye’de Geleneksel “Ev”in Tanımı ve Kökenlerinin İncelenmesi
1.3.1. Geleneksel “Ev”in Tanımı
Araştırmacılardan Sedat Hakkı Eldem’in tanımıyla “Türk evi”, Osmanlı Devletinin kapsadığı sınırlar

Ayrıntılı bilgi için bkz. Behçet Ünsal, Mimarlık Tarihi I, İstanbul, Teknik Okul Yayınları, sayı 53, 1949, s. 13.
Metin Sözen, Türklerde Ev Kültürü, İstanbul, Doğan Kitap, 2001, s. 24.
23
Akurgal, a.g.e., s.127.
24
Rudolf Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1991, s. 421.
25
Akurgal, a.g.e., s.269; (Peter Neve, Büyükkale, Die Bauwerke 1982, 147 şek.76, 169 şek.85).; Megaron, önünde bir giriş bölümü,
içinde yalnız bir odası, odanın ortasında da ocak bulunan taştan Yunan konutu olarak tanımlanır.
26
Sözen, a.g.e., s. 14.
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içinde, eski anlatımla Anadolu ve Rumeli bölgelerinde yerleşmiş, gelişmiş ve 500 sene kadar tutunmuş,
kendi özellikleriyle oluşmuş bir ev tipidir 28. Osmanlı döneminin ahşap evlerine Türk evi adını, genelde
batılılaşma hareketlerine, özelde ise kâgir ve batılı tarzda inşa edilen evlere karşı tepki amacıyla ve Türkçülük akımının görsel sembolü olması için, 1912 yılında, Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik yapan Hamdullah Suphi Tanrıöver vermiştir 29.
Anadolu’da hareketli göçebe kültür geleneğinin izlerini taşıyan hafif ahşap yapı tekniği ile vücuda getirilen Türk evi, Osmanlı Devleti’nin geniş sınırları içerisinde yer alan Balkanlar, Kafkaslar, Hazar Bölgesi
ve Kırım’ı kapsayan uygun yapı malzemesinin kolayca temin edilebildiği geniş coğrafi alanda yaygın bir
şekilde kullanılmıştır 30. Türk evi, ilk olarak Anadolu’da kendine has karakterini bulmuş ve buradan zaman
ile gelişerek, Osmanlı sınırlarının gelişmesiyle Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde kökleşmiştir. Bulgaristan,
Yunanistan, Eski Yugoslavya ve Arnavutluk’ta 15.yüzyıldan itibaren gerek kentsel, gerekse tek yapı açısından Anadolu kenti ve Anadolu’nun geleneksel eviyle büyük benzerlikler gösteren bir mimari oluşmuştur31. Bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğunun kültürel etkisi altında bulunan yöreler olarak
nitelendirilmiştir32. Doğu ve güneyde Türk evi olarak kabul edilen bu tip, Anadolu’dan daha öteye, Kafkasya ve Irak’a gidememiştir. Güney Kafkasya ve Irak’a kadar uzanan İran tesiri Suriye’yi içine alan Arap
evi, Türk evinin etkin olduğu bölgeye sınır çekmiştir33. Eldem, İstanbul’daki evlerin Türk evinin asıl özelliklerini taşıdığını, Anadolu’da yapılan evlerin ise hasbelkader oluştuğunu belirtmektedir.
Türk evi mimarisi, bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte işleyiş ve kullanış bakımından ortak
özellikler göstermektedir. Evin en basit şekli köylerde, çoğu bir katlı ve bir iki odadan meydana gelen,
önünde direkli ve önü açık bir kısım olan yapılar şeklinde olmuştur. Kasaba ve şehirlerdeki evler ise genelde iki katlı yapılmıştır. Oda, eyvan (odalar arasındaki hacim), avlu ya da bahçeye açılan galeri ya da
sofa öğeleri en basit plandan, en gelişmiş plana kadar hepsinde değişik düzenlemelerle aynı işlevlere
cevap verecek şekilde kullanılmışlardır. Evlerin alt katı genelde samanlık, ambar, mutfak gibi günlük yaşama hizmet veren servis mekânlarından oluşmuştur. Üst katlarda ise odalar oturma, yemek yeme, çalışma, yatma gibi eylemlerin gerçekleştiği birimler vardır. Oda çevresinde bir hizmet alanı gerektirmiş,
bu iki öge çoğalarak “özgün” plan çözümlerine ulaşmışlardır. Evler arasında sınıfsal farklılaşma fazla abartılmamış, odaların sayısı artmakla birlikte işleyiş ve kütlesel çok büyük farklar yaratılmamıştır34.
Anadolu’da günümüze ulaşan iç ve orta sofalı plan tiplerinin, Anadolu öncesi Türklerde kullanılmış
olması, Anadolu’da da değişik boyutlarda denenmesini birlikte getirmiştir. Türklerden önceki eski Anadolu ev tiplerinde böylesi simetrik bir düzene rastlanmamaktadır. Eski Anadolu ile Anadolu öncesi Türklerin uygarlık ve yaşama kültürlerinin mekân örgütlenmesi açısından, Anadolu evi üzerindeki etkileri de,
bugün daha açık belirlenebilmektedir. Bu nedenle sofalı ve eyvanlı plan tiplerinin Anadolu’da yaygınlaşmasında Türklerin büyük payının olduğunu söylemek, araştırmaların sonuçlarına uygun düşmektedir35.
Sedat Hakkı Eldem, geleneksel ev plan tiplerini dört ana grupta incelemektedir;
• Sofasız plan tipi; Ev planının en basit biçimi olup, oda veya odalar yan yana dizilmiştir. Odaların
ilişkisini sağlayan geçit, üst katta balkon karakterini almıştır. Daha çok iklimin sıcak olduğu bölgelerde
kullanılmıştır.
• Dış sofalı plan tipi; Oda sıraları bir sofa ile birbirlerine bağlanmıştır. İlk şekli sofanın yalnız bir kenarına odaların dizilmesi ile uygulanmıştır. Bundan sonra sofanın bir ucuna köşk eklenmiş, daha sonra
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köşk oda biçimine girmiş ve bu eklerin sofanın bir veya iki ucunda olması ile plan tipi L ve U şeklinde gelişim göstermiştir.
• İç sofalı plan tipi; Sofanın iki yanı oda sıraları ile çevrilmiştir. İç sofa fonksiyona göre yan sofa,
eyvan veya merdiven sofası eklenerek yer yer genişletilmiştir. 19.yüzyılda merdiven sofanın bir ucuna giderek, burayı tamamen kaplayan, üç kollu merdivenler yapılmıştır. Odalar arası ilişki kolaylaşmış, bahçe
ile yakınlık azalmıştır.
• Orta sofalı plan tipi; Sofa evin merkezinde ve dört tarafı oda sıraları ile çevrilmiştir. Sofanın aydınlık
olması için oda sıraları arasında eyvan şeklinde boşluk bırakılmıştır. Sofaya açılan eyvan sayısının fazlalığı,
plan tipinin zenginleşmesini sağlamıştır. Bu plan tipi, büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul’da çok kullanılmıştır36.
Farklı bölgelerde, farklı yapım tekniği, farklı malzemelerle ama benzer işleyiş şemasıyla oluşturulan
evin en eski örneklerine tarihleme yapılacak olursa, Celal Esad Arseven’in deyimiyle “3 asrı geçen bir eve
Türkiye’nin hiçbir yerinde rastlanmadığı” şeklinde olmuştur. Bunun sonuçlarından biri olarak Türk evi
kökeninde farklı görüş ve düşünceler ortaya çıkmıştır.

1.3.2. Kökenlerinin İncelenmesi
Türk evinin kökenleri ile ilgili saptanan görüşler aşağıda ifade edilmeye çalışılmıştır. Şöyle ki;
Yukarıdaki bölümde ifade edilen sınırlar çerçevesinde gelişen, Türk evi kavramının kökenlerinin göçebelik dönemine kadar uzandığı görüşü vardır. Erdem Aksoy, Türk ev mimarisinde dışa kapalılık prensibini, çadırların bir arada kurulması sonucunda ortaya çıkan etrafı çevrili ortak meydan veya avlu37 diye
açıklamaktadır.
Önder Küçükerman’ın görüşlerini ise şöyle özetleyebiliriz: “Asya steplerinin yaşamaya elverişsiz doğal
yapısı karşısında, sınırlayıcı, koruyucu bir yaşama çevresi” kavramının gelişmesine neden olmuş, böylece
kurulan çevre “yapay olarak yaratılan iç düzen” ilkesi özelliğini taşımıştır. Bu ilke sonradan Güneydoğu
Anadolu’daki Türk evinin açık orta alanlarını oluşturmuştur. Akdeniz kıyılarındaki “açık odalar ve hayatlar”, Kuzey ve Orta Anadolu evlerindeki “camlı, örtülü sofalar” bu ilkenin son aşamasıdır. Türkler İslamlığı
benimsedikten sonra (M.S.10. yüzyıldan itibaren) Anadolu’ya gelmişler ve yerleşme düzenine geçmeye
başlamışlardır. Bu ortam içinde “göçebelik kavramı”, İslam dünya görüşü ve Anadolu’nun verileriyle belirli
bir oran içinde birleşerek, yeni bir yaşama kavramı ve biçimini ortaya çıkarmıştır.”38.
Cengiz Eruzun da, sofasız Türk evi tipinin en ilkel şeklini Yörük çadırında (Karaçadır) bulunabileceğini
söylemekte ve şöyle ifade etmektedir; “Her oda, tıpkı çadırda olduğu gibi oturma, dinlenme, yemek yeme,
çalışma, yatma ve hatta yıkanma eylemlerinin sürdürülebildiği bir iç ortamdır. Bir yörük çadırında gerektiğinde yük çuvallarının diziliş biçimi değiştirilerek iki yüz elde edilebilmekte, benzer çözüm bir mekândan oluşan Yayla Evi’nin hasır paravan ile bölünebilmesinde görülebilmektedir”39.
Doğan Kuban ise, Türk odalarının organizasyonu ile çadır içi arasında kullanım benzerlikleri olduğunu
kabul etmekle birlikte Türk Hayatlı Evi ile bir çadır arasında morfolojik bir ilişki olmadığını söylemektedir.
Kuban, merkezi planlı evlerin Türk evi biçiminin temeli olduğu düşüncesinin yanıltıcı olduğunu, Türk
evinin çekirdeği olan açık galerili evin gelişiminin tümüyle göz ardı edildiğini savunmaktadır. Hayatlı evin
tipolojik türlerinin çoğunun Anadolu’nun her kasaba ve köyünde görülebildiğini, kapalı plan tipine ise
ancak İstanbul’da rastlanabildiğine değinmektedir.
Ayda Arel, taş duvarlı bir zemin katın üzerinde yükselen birinci katı ile evi, göçer Türkler aracılığı ile
taşınan Orta Asya geleneğinin uzantısı olarak görmekte, asma ev (fevkani ya da yükseltilmiş ev) geleneğinin yine Türk ev kavramı ile ilişkili olduğu40 gözlemlerinin doğru olduğunu söylemekle birlikte, yeterli
bulmamaktadır. Hayatlı evin erken örneklerinin, on yedinci yüzyılda beyt motifini açıkça sergileyen Yakın
Doğu galeri evlerinde görülebildiğini (“Beyt” Arapça’da ev anlamına gelir) ve aralarında bazen bir yan
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açık mekân (eyvan) bulunan bir avluya ya da revağa açılan iki odadan oluşan bu plan ünitesinin Mısır’dan
Orta Asya’ya kadar ev ve saray geleneğinin en karakteristik öğesi olduğunu belirtmektedir. Irak’taki erken
dönem Abbasi saraylarında Fustat evlerinde, Orta Asya ev mimarisinde bu düzene rastlıyoruz” diye Türk
evi kökenleri üzerine düşüncesini ifade etmektedir41.
Halûk Sezgin’e ait diğer bir görüşte ise, Türk evi kökenine inilememesinin nedeninin Türklerin göçebe
yaşamlarının getirdiği düzenden kaynaklandığı, Türk evi geçmişinin batıya yapılan göç ile paralel gelişim
gösterdiği ifade edilerek aksiyel eyvanlarla, dört odası olan Pougatchenkova evinde görülen motifin ilk
örnek plan olduğu ifade edilmektedir. Odanın ve eyvanın on ikinci yüzyıldan itibaren medrese ve kervansaraylarda kendini göstermekte olduğu, odanın iç düzenlemesinin on dokuzuncu yüzyıl ortalarına
kadar devam ettiği belirtmektedir. Geleneksel Türk evi kökenini oluşturan diğer bir unsur ise çok eski
zamanlardan beri Anadolu’da bilinen bir bina tipi olan Megaron’dur. Geçmişi İ.Ö. 2O.yüzyıla kadar inebilmektedir. Başlangıçta Megaron hem tapınak hem de konut olarak kullanılmaktadır. Bu bina tek hücreli
olup, önünde aynı çatı veya dam ile örtülü yanları açık ve direklere taşıttırılan bir mekân bulunmaktadır.
Batıya göç sonucu Pougatchenkova evinin eyvan ve oda konumuna ilaveten Megaron’un önündeki yan
açık alanda plana katılarak geleneksel açık sofalı Türk evinin prototipini oluşturmaktadır. Bu nedenlerle
prototipi denilebilecek geleneksel ev planının bu iki unsurun sentezi sonucu ortaya çıktığı ileri sürülmektedir 42.
Metin Sözen, Türklerin Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde Anadolu’ya yönelmelerinden önce
tümüyle göçebe bir yaşam sürdükleri varsayımının bugün geçerliliğini yitirdiğini ileri sürer. Temel yaşama
biçiminin hayvancılığa dayanması, sık sık yer değiştirmeyi zorunlu kılmakla birlikte, bu durumun Türklerin yerleşik yaşamdan koptuğunun göstergesi olamayacağını belirten Sözen, yaşam tarzlarından dolayı
eski Türklerin yazlık ve kışlık evlerinin olduğu, bunların incelendiğinde, gerek yapı malzemesinin belirlediği taşıyıcı sistemler gerek iç mekân düzenlemesi açısından farklılıklar ve benzerlikler taşıdığını ifade
eder. Sözen, taşınabilir evlerin yurt, alaçık ya da topak ev olarak adlandırılan çadırların olduğunu, taşınmaz
evlerin ilk karakteristik örneklerinin Soğdak ve Türklerin VI.-X. yüzyıllar arasında Çu, Talas, Tien-Şan ve
Fergana bölgelerinde kurdukları yapılar olduğunu, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde rastlanan geleneksel
orta sofalı ev tiplerinin Merv ve Tirmiz’deki araştırmalarda da ortaya çıktığını belirtir. Ayrıca Sözen, yerleşik yaşamın eski Türklerdeki gelişmiş örneğinin Uygurlar olduğunun bilindiğini ancak Uygurların en
yüksek düzeye ulaştığı onuncu yüzyılda batıda birçok kentin kurulduğunu ve bu hususun, Arap ve İranlı
coğrafyacıların önemle üzerinde durdukları bir konu olduğunu söyler 43.
Geleneksel Türk evinin kökeni ile ilgili bu değişik yorum ve sonuçların ortaya çıkışı, Türk evinin çok
değişkenli bir kültürel birikimin zengin katkıları sonucu oluşmasından kaynaklanmaktadır diyebiliriz.
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İKİNCİ BÖLÜM

GİRESUN İLİNDE GELENEKSEL KONUTLARIN
OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2.1. Coğrafi Durum
Giresun ili, Türkiye coğrafi bölgeleme sistemine göre Karadeniz bölgesinin doğusunda 40º 07’ ve 41º
08’ kuzey enlemleri ile 37º 50’ ve 39º 12’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Doğuda Trabzon ve
Gümüşhane, güneydoğu’da Erzincan, güney ve güneybatıda Sivas, batıda Ordu illeri ile komşu olan il,
kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir.
Haneye dayalı nüfus kayıt sistemine göre bugünkü nüfus il genelinde 419.256 il merkezinde ise 96.948
kişidir44. İl merkezi Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuştur.
İlin yüzölçümü 6934 km² olup, Türkiye topraklarının % 0,85’ini kaplamaktadır. İl merkezine ve ilçelere
bağlı toplam 33 belde, 539 köy bulunmaktadır. Merkez dâhil 8 ilçe Karadeniz kıyısında, 5 ilçe Karadeniz’e
bakan yamaçlarda, 3 ilçe ise iç kesimde Kelkit Vadisi’nde kuruludur. İlin Karadeniz sahil yolu uzunluğu,
Piraziz-Eynesil arası 105 km’dir.
Giresun iline bağlı, merkez hariç, 15 ilçe, 3 bucak, 548 köy, 153 mahalle bulunmaktadır. İl merkezi,
ilçe ve beldelerde toplam 33 belediye teşkilatı vardır. Merkez ilçede, Merkez, Çaldağ ve Duroğlu olmak
üzere toplam (3) belediye, Bulancak’ta ise, merkezin dışında Kovanlık, Çanakçı’da merkezin dışında Karabörk, Dereli’de Yavuzkemal, Espiye’de Soğukpınar, Eynesil’de Ören, Görele’de Çavuşlu, Aydınlar, Köprübaşı, Keşap’ta Karabulduk, Yağlıdere’de Üçtepe belediyeleri bulunmaktadır. Duroğlu, Yavuzkemal ve
Soğukpınar belediyeleri yeni teşkilatlanmaktadırlar.
Giresun İli, yüzey şekilleri bakımından arızalı (engebeli) bir görünüşe sahiptir ve yüzey şekillerinin
çatısını, Karadeniz kıyısı boyunca uzanan oldukça dar ve alçak düzlüklerden oluşan kıyı şeridi ile güneyde
Kelkit Vadisi’ni kaplayan Giresun Dağları meydana getirir. Kıyı, genellikle tepelik bir görünüşe sahiptir.
Kıyıya paralel bir duvar gibi duran dağların ortalama yüksekliği 2000 metre olmakla birlikte bazı yerlerde
3000 metreyi aşar. Balaban, Gavur Dağı Tepesi, Cankurtaran, Karagöl, Kırkkızlar bunlardan bazılarıdır.
Dağlardan kıyılara geçit veren en önemli noktalar Eğribel Geçidi, Şehitler Geçidi, Fındıkbel Geçidi gibi
birkaç önemli geçitten oluşmaktadır. Şebinkarahisar, Alucra ve Güce ilçelerini içine alan ve daha az arızalı
olan kesimde ortalama yükseklik 1000-1500 metre civarında olup, arazi Kelkit Vadisi’ne doğru eğimlidir45.
Giresun İli, 4. derece deprem kuşağında yer almaktadır. Merkez ve kıyı ilçeleri ile iç kısımlardaki Çanakçı, Doğankent, Yağlıdere, Dereli ilçeleri ile Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri (Çamoluk’un Erzincan sınırında bulunan köyler hariç) 2. derece, Çamoluk’un Erzincan İline sınır köyleri 1. derece deprem
kuşağındadır.
Giresun’un yer aldığı Doğu Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en yağış alan bölgesidir. Bölgenin orta kesiminde, Giresun Dağları’nın kuzey yamaçlarına yayılan ve bir bölümü ile de Kelkit Havzası’na sarkan il
44
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Bilgiler, Giresun Nüfus Müdürlüğü’den şifahen öğrenilmiştir.
Giresun Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Araştırma ve Açıklama Raporu, Kayseri, 2007, s.13.
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alanında değişik iki ana iklim özellikleri görülmektedir. Karadeniz’e bakan kısmı ılık ve yağışlı iklim özellikleri gösterirken, Kelkit Havzası’na giren bölümü karasal iklim özellikleri göstermektedir. Giresun, il
alanının kuzey ucunda ve Karadeniz’in kenarında bulunduğu için Doğu Karadeniz Bölgesi’ne özgü ılık
ve yağışlı iklim etkisinde kalmaktadır. Ilıman iklim tipinin hâkim olduğu ilde, yazlar genellikle orta sıcaklıkta, kışlar ılık geçer. Bölgenin kuzey-batı yönündeki depresyonlara açık olması, iklim elemanlarının sürekli değişmesine neden olur. Giresun il merkezinde 31 yıllık rasatlara göre yıllık ortalama yağış miktarı
1259,4 mm’dir. Günlük en çok yağış miktarı 128,3 mm’dir (Temmuz). Ortalama kar yağışlı günler sayısı
12,4 ve ortalama karla örtülü gün sayısı 10,3’dür. Son 31 yılda en yüksek kar kalınlığı 57 cm’dir. Bir yıldaki
dolulu gün sayısı 1,5’tir. Giresun ve yöresinde en fazla yağışın bol olduğu sonbahar ve kış aylarında görülür. İlin coğrafi yapısı gereği dağların hemen denizden itibaren dik bir şekilde yükselmesi, sellerin ve
heyelanların sıkça yaşanmasına neden olmaktadır. Giresun’un kendi içerisinde istihdam edilen nüfus dağılımı incelendiğinde tarımın en önemli faaliyet alanını oluşturduğu, onu hizmetler sektörünün takip
ettiği ve sanayinin üçüncü faaliyet kolu olduğu gözlenmektedir. Genel olarak Giresun’da istihdamın tarıma
dayalı olduğu söylenebilir46.

2.2. İlin Tarihçesi
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan ve bugünkü idari alanı yakın geçmişte şekillenen Giresun’un, Kerasus kelimesinden geldiği popüler kaynaklarda kabul görmüştür. Kelime anlamının ‘kiraz’ ya da ‘boynuz’dan geldiği konusunda yapılan tartışmalar somut bir neticeye ulaşabilmiş değildir.
MÖ. 7. yüzyılın son çeyreğinden sonra bölgede sırasıyla hakkında net bilgilere sahip olamadığımız
Kimmerler, Miletliler, Persler ve Makedonyalı İskender’e bağlı kuvvetlerin egemen oldukları, bundan
sonra İslam öncesi Türklerinden bölgeye ilk defa Sakaların geldiği kabul edilir. Hatta Giresun’da her yıl
kutlanan Aksu Şenlikleri ve Mayıs Yedisi kutlamalarının Saka Türklerine ait olduğu kabul edilen Amazon
46

a.g.r., s.14-15,54.
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Efsanesi”nin bir kalıntısı olduğu ifade edilir47.
Giresun ve çevresinin Roma, Bizans, sonra Rum Pontus hâkimiyeti altında kaldığı dönemi ile ilgili çok
fazla bilgi yoktur. Giresun ve çevresi, bölgede Roma hâkimiyetinin başladığı M.Ö. 69 yılına kadar I.Pontus
Krallığının yönetimi altında kaldığı bilinmektedir. Bu kavmin Pontus Rumları ile bir alakası yoktur. Önce
Roma sonra da (MS.395) Bizans idaresi altına giren Karadeniz ve dolayısıyla Giresun’da 9 yüzyıl sonra,
IV. Haçlı Seferi’ni gerçekleştiren Latinlerin önünden kaçan Komnen hanedanı tarafından kurulmuş olan
II. Pontus Krallığı egemen olmuştur48. 13. asrın başlarına denk gelen bu dönem aynı zamanda Anadolu
topraklarının hızla Türkleştiği bir zaman dilimidir. Bu nedenle II. Pontus kralları, başta Oğuzların Çepni
kolu olmak üzere, Müslüman Türk unsurların ardı arkası kesilmeyen akınları karşısında hep ayakta kalma
mücadelesi vermek durumunda kalmıştır. Nitekim Trabzon sarayının resmi tarihçisi olan Panaretos’un
verdiği bilgilerin tahlili, daha çok Çepni Türklerinin bölgeye ilk akınlarını ihtiva etiği yönündedir49.
XIII. yüzyıl İtalyan haritalarında Chirizonda şeklinde görülen bugünkü Giresun liman kenti, daha sonraki Türkçe kaynaklara Kiresin, Keresun vb. şeklinde yazılmıştır50. Evliya Çelebi’nin, bu meseleyi “kale
fethedilirken Fatih’in, Mahmut Paşa’ya ‘bu gece kale altına giresin!’ diye ferman etmesi” ile izah ettiği de
bilinir51. Kuzeye doğru uzanan yüksek bir yarımada üzerinde kurulmuş olan Kale’nin kimler tarafından
yapıldığı konusu henüz açıklık kazanmamıştır.
Giresun şehrinin kurulduğu yere Türklerin ilk defa ne zaman geldikleri ve bunların kimler oldukları
sorusuna yeterli cevap bulabilmek oldukça güç bir durumdur. Konu ile ilgili çalışanlar, çeşitli tarihi belgelerden hareketle vardıkları sonuçlara göre, M.Ö. 2000’li yıllardan itibaren Karadeniz bölgesinde yaşadıkları kabul edilen Gaşkalar, İskitler, Kimmer, Kumanlar, Hunlar, Peçenekler, Akhunlar, Sabirler ve
Bulgarlar gibi Türk menşeli kavimlerin Giresun ve çevresini de iskân alanı olarak seçmiş olabileceklerini
ileri sürülmektedirler.52
Malazgirt Savaşı sonrasında Alparslan alınan talimat gereği Danişmend Ahmet Gazi, Amcazadesi SevliMehmet Fatsa, Giresun’da Kırsalın Tarihi, İstanbul, 2002, s.176.
Mustafa Arslan, Görele, Ankara, 1973, s 29-30.
49
Ayrıntılı bilgi için bkz. Feridun Emecen, “Giresun Tarihinin Bazı Meseleleri”, Giresun Tarih Sempozyumu 24-25 Mayıs 1996,
İstanbul, 1997, s. 21.
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Besim Darkot, “Giresun”, İslam Ansiklopedisi, IV. cilt, Eskişehir, MEB Yay., 1997, s.789-790; Feridun Emecen, “Giresun”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XIV cilt, İstanbul, 1988, s. 78.
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Evliya Çelebi, Tam Metin Seyahatname, Sadeleştirme: M. Çevik, I-II. cilt, s. 449.
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Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilgehan Atsız Gökdağ, “MÖ. 2000’li Yıllardan Günümüze Giresun’daki Türk Varlığı”, Giresun Tarih
Sempozyumu 24-25 Mayıs 1996, İstanbul, 1997, s. 29.
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bey emrine verdiği kuvvetlerle Samsun ile Trabzon arasında kalan bölgede fetih faaliyetlerinde bulunmuş
ve o gün Keygune denilen Şebinkarahisar yakınlarında Pontus Rum Devleti’ne bağlı kuvvetleri yenerek
bu kaleyi ele geçirmiştir. Gerek bu dönemde gerekse daha sonraki dönemlerde Giresun havalisine yerleştirilen Türk oymakları ve yerleştirildikleri bölgeler şu şekilde ifade edilmektedir: Çepni oymağı, merkez
ve çevre köylere; Avşar oymağı, Şebinkarahisar’da Tamzara ve çevresine; Karaöylü oymağı, Şebinkarahisar’ın Karlı, Karaköy, Köpekli, Bige, Kezanç, Ozanlı ve Kuzgeçe köylerine; Kızık oymağı, Şebinkarahisar’da Kızık, Bayhasan, Etir ve Düzgevezit adı ile anılan köylere; Kargın oymağı, Şebinkarahisar’ın
Hocaoğlu ve Yumurcaktaş ile Koyulhisar’ın Sökün ve Kargın köylerine; Kınık oymağı, Kınıklar köyü ile
Dikmen Tepesi çevresindeki köylere yerleşmiştir.
Müslüman Türklerin bugünkü Giresun ve çevresini ne zaman ve ne şekilde fethetmeye başladıkları
konusu, diğer yerlerin tarihine nazaran genel olarak çok bilinemeyen bir konudur. Bu konuda elde bulunan en önemli kaynak, Eretna Devleti hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmet adına, 1398 yılında Aziz b.
Erdişir-i Esterebâdi tarafından yazılan Bezm u Rezm adlı eseridir. Trabzon Rum Devleti’nin resmi tarihçisi
Panaretos’un verdiği bilgiler de bu döneme ışık tutan vazgeçilmez kaynaklar olarak gösterilebilir53. Bu
kaynakların verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre Müslüman Türk unsurlar XIV. yüzyılın başlarından itibaren Giresun merkezde ve çevre köylerinde yerleşmeye başlamışladır. Görüldüğü üzere Fatih’in Trabzon
Rum İmparatorluğu’nu ortadan kaldırdığı tarihten çok önce Giresun’un batı bölümü Türk iskânına açılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in, Komnenlerin hâkimiyetine son vermesinden sonra bölgenin idari ve etnik yapısındaki gelişmeleri kısaca şöyle izlemek mümkündür: Fetihten hemen sonra Trabzon ile Giresun ara53

Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar-I, Ankara, 1991, Ekler Kısmı; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara TTK Yay., 1988, s.153-154.
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sındaki tüm yerlerin Osmanlı idaresine girdiğini ve buralarda Osmanlı idare sisteminin kurulduğunu düşünmek yanlıştır. Trabzon’un fethinden daha önce, Canik-i Bayramlu olarak Osmanlı idaresine girmiş olan
Batlama-Çaldağı-Tamdere hattının batısında kalan alan hariç tutulacak olursa, bu alanın doğusunda kalan
yerlerde bulunan Pontus kasabaları ve iç kesimlerdeki Türk yerleşim alanları kademeli olarak Osmanlı
yönetimine alınmıştır. Trabzon sancağı kurulduğunda Giresun’un batısı Canik-i Bayramlu, doğusu ise
Trabzon sancağının idari alanı içinde kalmıştır. Daha içeride ise Şebinkarahisar sancak olarak teşkilatlandırılmıştır54. Dolayısıyla, Giresun ilinin sınırları içinde kalan alan, büyük ölçüde bu üç sancağın içinde tarihi sürecini tamamlamıştır.
1461 yılında Karadeniz’in bu bölümünün siyasi tarihine bakıldığında Görele, Tirebolu ve Giresun kaleleri Trabzon Rum Devleti’ne bağlı beyler tarafından idare edilirken; buna karşılık Kürtün, Dereli, Bulancak ile Giresun, Tirebolu ve Eynesil’in kırsal kesimi Çepni beylerinin yönetimi altında bulunmaktadır.
1486 tarihli Tahrir Defteri’ne göre Giresun ve yöresi ‘Zaamet-i Kürtün’ idari bölgenin merkezi durumundaydı. İdari bakımdan tam bir düzen sağlanamamış, eski Çepni beyleri dönemindeki idari yapı, Osmanlı
tımar sistemi çerçevesinde sürdürülmüştür55.
Giresun, 1515 tarihli Tahrir Defteri’nde ‘Vilayet-i Çepni’ diye adlandırılan bir idari birimdir. 1515-1532
yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden defterde Giresun, Çepni Vilayetine tabi olarak ‘Vilayet-i Nahiye-i
Çepni’ olarak kaydedilmiştir. 1538-1539 tarihli Tımar Tevcih Defteri’nde ise ‘Çepni Kazası’, 1550 tarihli
Ruus Defteri kaydında ‘Giresun Kazası’, 1554 tarihli tahrirde Giresun, kaza adıyla zikredilmiştir. Kazanın
merkezi olan Giresun şehri bazı kayıtlarda Giresun Kasabası olarak da zikredilmektedir. 1583-1584 tarihli
tahrir defterinde Giresun, nahiye olarak kaydedilmiştir. 1585 tarihli bir mühimme kaydında Giresun, kaza
olarak gösterilen, kaza Giresun ve Keşap adlı iki kaza şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Giresun Kazası, 16.
yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar idari birim olarak mevcut kaza statüsünü korumuş, Trabzon Eyaleti’nin Trabzon Livasına bağlı kalmıştır56.
1848 tarihli Osmanlı Devleti Salnamesi’nde Giresun Kazası’nın Trabzon Vilayeti’nin merkez livasına
bağlı olduğu görülmektedir. 1850 tarihli Salnamede Giresun, Keşap ile birlikte ‘Keşap ma’a Giresun adı
altında Trabzon Livasının kazasıdır57. 1855 Salnamesi’ne göre ise Giresun, Trabzon Merkez Livasından ayrılarak Ordu Livası’na dahil edilmiştir. Giresun Kazası’nın Ordu Livasına bağlılığı, 1865 yılına kadar devam
etmiştir. 1866 salnamesine göre Giresun, kaza statüsünden sancak birimine yükseltilerek bu defa Trabzon
Vilayeti’ne bağlanmıştır. Giresun’a verilen sancak statüsünün fazla sürmediği, 1868 salnamesinde görülmektedir. Bu salnameye göre Giresun, kaza merkezi yapılmış, nahiye yapılan Akköy, Keşap ve Kırık ile
birlikte Trabzon Merkez Sancağına bağlanmıştır58. 1875 tarihli Devlet Salnamesi’nde Giresun Kazası’nın
Sivas Vilayetinin Karahisar-ı Şarki sancağına dahil edildiği görülmektedir. Bu bağlılığın 1879’a kadar devam
ettiği anlaşılmaktadır. Bu tarihte Giresun, tekrar Trabzon sancağına bağlanmıştır59.
Birinci Dünya Savaşı’na kadar Trabzon Sancağı’na bağlı kalan Giresun Kazası, 1916’da Trabzon’un Ruslar tarafından işgalinden sonra seferberlik sonuna kadar Ordu ve Tirebolu Kazalarıyla birlikte mali yönden
Canik (Samsun) sancağına bağlı olarak idare edilmiştir. Giresun, 4 Aralık 1920’de Görele, Tirebolu kazaları
ve Karahisar-ı Şarki sancağına bağlı Kırık Nahiyesi’nin katılmasıyla müstakil sancak haline getirilmiştir.
1923’te Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte vilayet olarak idari taksimatta yerini almıştır60.

Feridun Emecen, “Trabzon Eylati’nin Batı Sınırları”, Trabzon Tarih Sempozyumu, Trabzon, s.163.
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2.3. Konutların İnşa Tarihleri
Yayınlarda Giresun Kalesinin inşa tarihi olarak Pontos Kralı II. Pharnakes zamanında M.Ö. 169’lu yıllar
işaret edilir. Kalenin inşasından sonra ilk yerleşimin kale içinde başladığı, kalede yerleşimin tamamlanmasıyla birlikte şehirleşmenin kalenin güneydoğu yönünde bugün Zeytinlik Mevkisi olarak bilinen alanda
devam ettiği, daha sonraki yıllarda nüfusun artmasıyla Büyük Bahçe, Kumyalı, Lonca, Demirkapı, Çınarlar,
Çıtlakkale, Gemiler Çekeği, Kapu, Soğuksu, Saytaş, Kanar, Hacı Hüseyin, Hacı Miktat, Hacı Siyam, Sultan
Selim gibi mahallelerin kurulduğu bilinmektedir61.
Değerlendirmede yer verdiğimiz İl merkezindeki konutlardan 5 tanesinde ilçelerdeki konutlardan 2
tanesinde inşa tarihi bulunmaktadır. Kitabelerine göre en eski tarihli konut, katalog oluşturduktan sonra
tespit ettiğimiz için katalogda yer veremediğimizi Eşekçioğlu Yolu olarak bilinen sokak üzerindeki Arif
Ünal evidir. Bahçe kapısında bulunan kitabesine göre 1851 tarihinde inşa edilmiştir. Bunun dışında 31
numaralı konutta 1877, 20 numaralı konutta 1899, 38 numaralı konutta 1901 tarihleri görülmektedir. 8
numaralı konutun çeşmesi üzerinde 1908 tarihi yazılıdır. 24 numaralı konutun müştemilatında bulunan
ocağın üzerinde 1913 tarihi yazılı olup, bu da evin bu tarihe yakın bir zamanda inşa edildiği konusunu
akla getirir. Katalogda yer almayan örneklerden Düz Sokak Üzerinde yer alan bir evin cumbası üzerindeki
tablada yer alan oval kartuş içerisinde 1911 tarihi yazılıdır.

20 Numaralı Konut

8 Numaralı Konut

38 numaralı konut

31 Numaralı Konut

Dik Sokak üzerinde bir konut

Yukarıdaki tarihlere bakıldığında il merkezinde yer alan konutların 19. yüzyıl ikinci yarısında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim yazılı kaynaklar da bu görüşü doğrular niteliktedir. İlber Ortaylı, 19. yüzyılın
ikinci yarısında ticaretin getirdiği canlılığın Giresun’da yeni bir konut tipi ve dar bir zümrenin Avrupai
hayat tarzını yarattığını belirtir62.
Giresun’un kentsel gelişimi hakkında bkz., Feridun Emecen, “Giresun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul
1996, C.14, s. 78-84.
62
İlber Ortaylı, “19. yüzyılda Trabzon Vilayeti ve Giresun Üzerine Gözlemler”, İstanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisi
(Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan), İstanbul 1997, s. 184.
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İl merkezinde yer alan 1851 tarihli en eski konut (Arif Ünal Evi)

Görele’de yer alan Mebus Şevket Bey Konağı’nda 1325 R. / 1909 M., Ümit Öztürk evinde ise 1309
H. / 1897 M. tarihi bulunur. Piraziz’de bulunan Tirali Konağı’nın yapım tarihi ise aile fertleri tarafından
1908 olarak belirtilmektedir.
Katalogda yer alan konutlardan çok azında kitabe yer alması ve bu tarihlerin yakın bir zaman dilimine
ait olması nedeni ile değerlendirmede tarihe dayalı bir tipolojiye gidilememiştir.
Konutların inşa edildiği bu dönemdeki sosyal ve ekonomik durumunun incelenmesi, konutlardaki
pek çok ayrıcalığın anlaşılabilmesi bakımından yararlı olacaktır.

2.4. 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Giresun’da Sosyo-Ekonomik Durum
19. yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik olarak içinde bulunduğu durumun
pek iyi değildi. Nitekim bu dönemde üst üste meydana gelen Rus harpleri, yabancı devletlerin siyasi ve
ekonomik baskıları sonucu devlet aciz bir durumda kalsa da, bu sıkıntılı dönem Giresun Kazası’nda hissedilmiş, ancak özellikle limandan fındık ihracı had safhaya ulaştığından ticari yönden bir rahatlama sağlanmıştır. Bu dönemde Giresun limanından doğrudan fındık ihracı yapıldığı tespit edilmektedir. Bu ticareti
genelde Osmanlı vatandaşı gayrimüslimler yapmışlardır. 1890’lı yılların Giresun ticareti hakkında bilgi
veren Cuinet, kazanın ihraç ettiği malları fındık, az miktarda fasulye, deri ve balık yağı; ithal ettiği malları

Fındık sezonu açılışı ve ilk ürünün teslim töreni
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ise kumaş, hırdavat, buğday, boş çuval, deri, tütün, demir, kireç, eşya, ispirtolu içki, çanak, çömlek, petrol, tahta ve tuz olarak sıralar. 1898 yılı Giresun Kazası ihracatı 20,594,640 kuruş; ithalatı ise 14,851,606
kuruş olduğu tespit edilmektedir63.

1899 Yılında Giresun Limanından Vapur ve Yelkenli Gemilerle Yapılan
İhracat ve İthalat Cetveli
İHRACAT CETVELİ

Eşyanın Cinsi

İTHALAT CETVELİ

Tahmini
Kıymeti

Eşyanın Cinsi

(Kuruş)
Kabuklu Fındık

6.804.006

Aklanmış Fındık

14.154.250

Çürük Fındık
Ceviz

Tahmini
Kıymeti
(Kuruş)

Mısır ve Arpa

143.220
50.424

434.720

Un

1.558.304

Kahve ve Şeker

1.304.732

Çeşitli Yiyecekler

388.212

Ceviz İçi

242.352

Meşrubat

556.160

Badem, Erik Çekirdeği İçi

191.400

Kuru ve Taze Yemiş

564.256

Bal Mumu

179.344

Zeytin, Zeytinyağı, Tuz

832.920

Meyve
Keten Tohumu

52.624

Basma, Dokuma

3.445.650

8.734

Çuval, Muşamba

449.768

Fasülye

76.164

Kibrit Mum

499.114

Balık Yağı

77.660

Petrol

682.200

Koyun

69. 520

Cam

400.400

Yün

18.326

Sabun

303.512

Keçi ve Koyun Derisi

518.100

Kağıt, Edevat, Kırtasiye

102.300

Çam Tahtası

471.900

Demir Çubuk, Çivi, Çelik

436.568
818.840

Gümüşlü Kurşun Madeni

84.040

Bakır, Kalay

Çeşitli Eşyalar

86.812

Pamuk, Pamuktan Mamül

4.374.920

Tütün ve Sigara

3.387.098

Çeşitli Eşyalar
Toplam

23.228.876

106.096

Toplam

21.613.576

İthalat Toplamı

14.851.606

1897
İhracat Toplamı

20.594.640

Giresun’un 1897 yılındaki ihracat-ithalat oranına bakıldığında 6.743.034 Kuruş ihracat fazlalığı olduğu
anlaşılmaktadır.
Oktay Karaman, Giresun Kazası (1850-1900), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora
Tezi, Erzurum 1999, s. 128-129.
63
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1899 Yılı Giresun Limanından İhracat ve İthalatı Gerçekleştirmiş Olan Vapur İle Yelkenli
Gemilerin Ait Oldukları Ülke, Adet ve Tonajı
ÜLKE

ADET

TONAJ

Osmanlı Devleti

140

156.187

İtalya

8

10.126

Rusya

53

61.861

Avusturya

105

119.067

Fransa

16

25.381

Almanya

47

56.018

Yunanistan

96

43.310

466

571.950

TOPLAM

19. yüzyıl ikinci yarısında, Giresun’un sosyal ve ekonomik hayatı incelendiğinde özellikle Rum ahalinin
ticarette çok ileri seviyede oldukları anlaşılmaktadır. Bunun sonucu ortaya çıkan varlıklı yaşam, imar faaliyetlerini tetiklemiş, şehir imar bakımından bahis konusu dönemde neredeyse baştan aşağı yenilenmiştir.
Bu husus 1897 tarihli salnamede şöyle ifade edilmiştir:
“… ticaret ve mâmûriyetçe, dâhil-i vilâyette bulunan kasabaların hemen cümlesine fâik olup, hele letafet-i âb-ı havaca burası salihen sefabahş-ı kulûb olcak bir mevki-i dilâradır.
Giresun ahalisi ezmine-i salifede olduğu gibi şimdiki halde dahi heman umumen ticarete mâil ve münhemlik olduğundan orası ehemmiyetli bir bendergâh-ı ticaret olmak mevkiini ihraz etmiştir”64.
Aynı salnameye göre Giresun’dan, Şebinkarahisar’a uzanan yol sayesinde bu iskele şehri hayat bulmaktadır ve haftada 5-6 vapur Giresun’a uğramaktadır.
İlber Ortaylı’nın Britanya ve Alman Devletlerinin konsolosluk raporlarına dayanarak (salnamelerle destekli) kaleme aldığı “19. yüzyılda Trabzon Vilayeti ve Giresun Üzerine Gözlemler” isimli makalesinde Giresun ile ilgili önemli tespitler bulunmaktadır. Nüfus, nüfus dağılımı, eşraf, giyim, imar faaliyetleri liman,
ticaret gibi konularda bahsedilen kaynaklara dayanarak ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Ticaret konusunda ortaya koyulan verilere bakıldığında Giresun Limanı’na nereden ve ne kadar gemi girip çıktığı, bu gemilerin
hangi milletlere ait olduğu, neler getirip götürdükleri, ne kadar girdi sağlandığı tablolar halinde belirtilmiştir65.
Yapılan bu tespitlerden Giresun ticaretinde söz sahibi olan kesimin Rum tebaa olduğu, bu sayede
Rumların ekonomik bakımdan oldukça güçlü oldukları, bu güç sayesinde kentte, bölgedeki örneklerinden
her konuda üstün ve kendine has bir mimarisi olan konut mimarisinin geliştiğini anlamaktayız.
Oktay Karaman tarafından hazırlanan “Giresun Kazası (1850-1900)” isimli doktora tezinde şehrin konumu, fiziki durumu, ulaşımı, idari durumu, nüfusu, iktisadi durumu, sosyal durumu, dini ve sosyal yapıları gibi konular özellikle Giresun Şer’iye Sicil Defterleri ve Salnamelere dayanarak analiz edilmiştir. Şer’iye
Sicil Defterlerine göre Müslim-gayrimüslim nüfus ve yaşadığı mahalleler ile bu mahallelerde yer alan evlerin vasıf ve fiyatları konusunda önemli bilgiler yer almaktadır.
Konutların inşa edildikleri dönem olan 19. yüzyıl ikinci yarısı nüfus bakımından incelendiğinde, Giresun şehrinin yaklaşık yarısını Hıristiyan dinine mensup Ortodoks Rumlar ile Katolik Ermeniler teşkil etmekteydi. Ancak kazanın toplam nüfusuna bakıldığında, yalnızca yedide birinin gayrimüslim olduğu
görülmektedir. Bunların da büyük bir kısmı şehir merkezinde yaşamaktaydılar66.
Salname-i Vilâyet-i Trabzon, Sene 1313, s.226-230.
Ortaylı, a.g.m., s. 171-192.
66
Karaman, a.g.t., s. 174.
64
65
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1869
1890
1890
1870-74
(Giresun Merkez) (Giresun Merkez) (Giresun Merkez) (Giresun Genel)
Müslüman

2866

6115

4388

51704

Rum

2616

2297

4906

11884

Ermeni

225

225

936

938

TOPLAM

5707

8637

10230

64526

Tablodan anlaşılacağı üzere Rum ahalinin nüfusun ancak yarısına yakınını oluşturmasına rağmen, il
merkezinde incelediğimiz konutların tamamının Rum evi olmasının nedeni, bunların Rum mahallelerinde
yer almasındandır. Türk mahallelerinin ise zaman içerisinde yenilendiğini ve tarihi dokunun günümüze
kadar ulaşmadığı görülür.
Giresun’da şehrin nüfusunu oluşturan gruplar bazı mahallelerde ayrı ayrı bazılarında ise bir arada bulunmaktaydılar. İncelenen dönem içerisinde Giresun şehrinde 6 müslim, 8 gayrimüslim mahallesi mevcuttur. 9 mahallede ise müslim ve gayrimüslimler bir arada yaşamakta olup, karışık mahalleler olarak
nitelendirilmektedir. Ancak bu karışık mahallelerin bazılarında müslim ve garimüslimlerin ayrı yaşadıkları
görülmektedir. Bazı karışık mahallelerde ise müslimlerle gayrimüslimlerin evleri veya işyerleri bitişik olup,
birbirlerinin işlerine müdahale etmeksizin hayatlarını sürdürüyorlardı67. İl merkezinde Müslim ve gayrimüslim tebaanın yaşadıkları mahalleler şunlardır:68
Müslüman Mahalleleri

Gayrimüslim Mahalleleri

• Hacı Hüseyin
• Hacı Miktat
• Sultan Selim
• Hacı Siyam
• Kumyalı İslam
• Çınarlar İslam

• Gogora
• Büyük Bahçe
• Kumyalı Rum
• Lonca
• Demirkapı
• Kumyalı Ermeni
• Çınarlar Rum
• Taş Merdiven

Karışık Mahalleler
• Kale
• Kaleiçi
• Yeni
• Çıtlakkale
• Gemiler Çekeği
• Kapu
• Soğuksu
• Saytaş
• Kanar

Katalogda yer alan İl merkezindeki konutların tamamı Rum tebaanın yaşadığı Mahallelerde bulunmaktadır.
Giresun Şer’iye Sicil Defterleri’nde, ilde bulunan evlerin vasıf ve bedelleri hakkında değişik bilgilere
rastlanmaktadır.
21 Ağustos 1860 tarihli tutanakta Kosti, Mihail ve kızkardeşleri Vebadistiya’nın takdim eyledikleri arzuhale göre, Gogora Mahallesinde babalarından kalan ev, kendilerinin izni olmadan, kilise mütevellisi
İlya tarafından 3000 kuruşa satılmış, bunun üzerine Kosti ve kardeşleri satışın engellenmesi için mahkemeye müracaat etmişlerdir. Kale Mahallesinden Rum milletinden olan Toyus, Giresun Kasabası çarşısındaki Eski Gümrük Caddesi adı verilen yerde bulunan 2 katlı evini, Ermeni Hadişoğlu Artin’e 27.500 kuruşa
satmıştır. Kapu Mahallesinde oturan Rum milletinden Erimezoğlu Gorigor, Ermeni Agob’a Hacı Hüseyin
Caddesi’nde bulunan sebze bahçesini 40 adet 100’lük mecidiye altınına satmıştır. Demirkapı Mahallesi’nde oturan Rum milletinden Artin, aynı mahallede bulunan 2 katlı ve sebze bahçeli evini 106 adet
100’lük mecidiye altını karşılığında yine Rum milletinden Papas Yorgi’ye satmıştır69. Bu satış akitlerini
çoğaltmak mümkündür.
Karaman, a.g.t., s.121-122.
Karaman, a.g.t., s. 27-31.
69
Karaman, a.g.t., s.175.
67
68
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GİRESUN İLİNDEKİ KENTSEL KONUTLARIN
MİMARİ ÖZELLİKLERİ

3.1. YAPI MALZEMESİ
3.1.1. Taş
Yapı malzemesi olarak taşın Giresun konutlarında moloz, yonu ve kesme taş şeklinde kullanıldığı görülür. Kâgir duvarlarda moloz, yonu ve kesme taş, ahşap esaslı duvarlarda dolgu malzemesi olarak dere
ve ocaklardan getirilen moloz taş tercih edilmiştir.
Giresun il merkezinde incelediğimiz 43 adet konuttan 4 tanesinin70 tamamında, 18 tanesinin71 Karayele
denk gelen iki cephesinde, 19 tanesinin72 yine aynı rüzgâra denk gelen tek cephesinde, duvarlar taş malzeme ile inşa edilmiştir. 18 ve 33 numaralı iki konut ise tamamen bağdadi sistemde inşa edilmiştir. Piraziz’de bulunan Tirali Konağı’nda duvarların tamamı ise taştır.
Karadeniz kentleri tamamı Karayel’e karşı siper alacak şekilde kurulup gelişme göstermiştir. Karayel,
yağmurlu bir dönemi izleyen 2-3 gün boyunca devamlı olarak kuzeybatıdan esen bir rüzgârdır. Balkanların
kuzeyinde, Rusya bozkırlarında oluşan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemlerinin geçişi sırasında gözlenir. Karayelin zaman içerisinde ortaya çıkan yıkıcı etkisinden dolayı bölgede inşa edilen evlerin bu rüzgâra karşılık gelen kuzeybatı cepheleri genellikle taş malzeme ile inşa edilmiştir.
A- Taş Tipi
Giresun merkezdeki evlerde iki farklı taş çeşidi görülür. Kesme taş ile yapılan evlerde andezit, düzgün
yonu taş ile inşa edilen evlerde bazalt taşı malzeme kullanılmıştır. Bu taşlar yöreye özgüdür.
1- Andezit: İsmini Andes sıradağlarından alan bu taş, ülkemizde Ankara taşı, Giresun’da, Bıçakçı ya da
Piraziz taşı olarak bilinir. Yumuşak, kesilmeye, şekil verilip işlenmeye uygun olan, aynı zamanda dış etkilere dayanıklı bulunan sarıya yakın renkteki taşlardır. Bu tip taş duvarlar daha çok büyük yapılarda ve
resmi dairelerde görülür. Maliyet nedeni ile sivil yapılarda çok az tercih edilen andezit, daha ziyade kamu
ve ticaret yapılarında tercih edilmiştir.
Giresun Belediyesi binası ve belediye binası çevresindeki çok sayıdaki ticaret yapısında bu taş kullanılmıştır. Evlerde ise 11 numaralı örnekte ve katalogta yer almayan Celaleddin Önbayrak Sokak’ta, İlyas
Korkut Konuralp konutu bitişiğindeki konutta andezit taşı kullanılmıştır. Andezit taşı daha ziyade sahilden
birkaç km. içeride bulunan ocaklardan temin edilir. Belediye binasında kullanılan taşlar merkez Kemaliye
Köyü Bıçakçı Mevkiindeki ocaktan temin edilmiştir.
Kat. Nu. 3, 4,17,35.
Kat. Nu.1, 2, 5-8, 11-13,19, 23, 31, 32, 37, 39, 40-42.
72
Kat. Nu.9, 10, 14-16, 20-22, 24-30, 34, 36, 38 43.
70
71
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11-Fahri Akbay Evi

Şükriye Akbay Evi

Celaleddin Önbayrak Sokaktaki Ev

Giresun Belediyesi Binası

2- Bazalt: Koyu renkli sert bir yanardağ kültesi olarak tanımlanan bazalt, Giresun’da kara taş olarak bilinir ve konutlarda en çok tercih edilen taş çeşididir. Sahil şeridinde, denize yakın kısımlardan temin
edilen bu taş malzeme, Giresun’daki en eski tarihi eser olan kalenin de ana yapı malzemesidir. Kesime
pek uygun olmadığından düzgün yonutaş olarak kullanılmıştır. Kesme taş olan tek örneği ise 9 numaralı
Emin Yazıcı evidir.
Katalogda yer almayan Orhan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir konutta da kesme taşlar bazalttır.
Bu taş, ev ve bahçe duvarlarında yığma taş duvar, evlerin taşlıklarında ve sokaklarda ise döşeme taşı olarak
kullanılmıştır. Taşlar birbirine türkülere de konu olan ve “şıma” adı verilen bir harç ile tutturulmuştur.
Şıma, bir nevi horasan harcı olup, horasan harcından farkı kirecinin sönme süresinin daha uzun tutulmasındandır.

4-Ayten Ergüney Evi

24-Levent Özertan Evi
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Orhan Yılmaz Caddesi’nde Bir Ev

9-Emin Yazıcı Evi

3.1.2. Ahşap
Yörede bol bulunurluğu nedeni ile Giresun konutlarında yapı malzemelerin başında ahşap gelmektedir. Muskalı, bağdadi ve göz dolma sistemlerinde temel yapı malzemesi olarak; tavan, taban ve duvar kaplamalarında; kat ve köşe silmelerinde, kapı ve pencereler ile bunların söve ve kepenklerinde,
merdivenlerde, balkonlarda en çok kullanılan malzeme olmuştur. Bu elemanlar, yeri geldikçe ayrıntılı bir
şekilde değerlendirilecektir.
Giresun evlerinde ahşap kullanımı bakımından, taşıyıcı unsurlarda kestane; kapı, pencere gibi birimlerde ise yerine göre sedir, çam, ceviz, çınar ve akçaağaç gibi malzemelerin kullanıldığı görülür.

69-Birtan Gerigelmez Evi Ahşap Çatkı Sistemi (Bitirilmemiş)

3.1.3. Alçı
Alçı, yörenin iklimsel koşullarına uygun olmadığından dış mekânlarda sık kullanılan bir malzeme değildir. 5 numaralı Selim Gökdeniz evinin saçaklarında alçı malzeme kullanılmıştır. Başka evlerde de örneklerinin olabileceği ancak dayanıklı olmadığı nedeniyle zamanla değiştirildiği düşünülmelidir. İç
mekânlarda ise hemen bütün evlerde iç bölmelerde kullanılan bağdadi sistemin sıvanmasında, 6, 7, 36,
40 ve 50 numaralı evlerde başodaların tavanında, 36 numaralı konut ocak yaşmağında alçı malzeme kullanılmıştır. Tavanlar, ileride ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecektir.

3.1.4. Metal
Giresun geleneksel konutlarında balkon, payanda, korkuluk-burgaç, dış kapı, nadiren giriş kapısı gibi
mimari elemanlar, metal malzemenin en fazla tercih edildiği yerlerdir. Bunların dışında üst örtülerde ve
özellikle Tirebolu’da bulunan konutların dış cephe kaplamalarında sac kullanımı yoğun bir şekilde görülür. Tirebolu’da yer alan 20 konuttan 14 tanesinde73 ve Görele’de bulunan 45 numaralı konutta caddeye
bakan cephenin, sac levhalarla perçinlenerek kaplandığı görülür. Bu elemanlar yeri geldikçe ayrıntılı bir
şekilde değerlendirilecektir.
73

Kat. Nu.50, 52, 54-56, 68-61, 64, 66-69.
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3.2. YAPIM TEKNİĞİ
Yurt genelindeki geleneksel konutlardan yola çıkarak yapı sistem ve elemanları üzerine kaleme alınmış
kapsamlı bir yayında, duvarlar; kâgir ve ahşap duvarlar şeklinde iki gruba ayrılmış ve bunlar kendi içinde
sınıflandırarak bir tipoloji ortaya konmuştur74. Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan geleneksel konutlar
üzerine hazırlanan bir tezde75 yapım sistemi; ahşap yığma, ahşap karkas ve karma sistem şeklinde üç
gruba ayrılmış, bu başlıklar kendi içinde sınıflandırılmıştır. Bu tipolojilerin temel alınmasıyla katalogda
yer alan konutlardaki yapım sistemleri ile ilgili şöyle bir sınıflandırma ortaya çıkmaktadır:

DUVARLAR
A- Yığma Taş Duvarlar (Kâgir-Kârgir)
1- Moloz taş duvarlar
2- Yonu taş duvarlar
3- Kesme taş duvarlar
B- Ahşap Çatkılı Duvarlar (Yarı Kâgir)
1- Göz dolma sistemde ahşap çatkı duvarlar
2- Muskalı sistemde ahşap çatkı duvarlar
3- Bağdadi sıvalı ahşap çatkı duvarlar
4- Ahşap kaplamalı ahşap çatkı duvarlar
Giresun geleneksel konutlarında yapım sistemi değerlendirilirken duvarlar genelde sıvalı olduğundan
yapım tekniğinin tespitinde problem yaşanmaktadır. Sıva üzerinden duvarın kâgir ya da ahşap çatkı sistemde olup olmadığı anlaşılmakla birlikte, ahşap çatkı sistemde olan duvarların muskalı, göz dolgu ya da
bağdadi olup olmadıkları ancak sıvası dökülen konutlarda tespit edilebilmektedir.

3.2.1. Yığma Taş Duvarlar (Kâgir Düzen)
Dış duvarlarının tamamı yığma düzende taş malzeme ile inşa edilmiş konutlardır. Katalogda yer alan
konutlardan, tamamı kâgir olarak yapılmış yalnızca 6 örnek76 bulunur. Ancak bodrumlu konutlarda bu
bölümün tamamı; bodrumu bulunmayan evlerde zemin katların tamamı; il merkezinde yer alan 18 konutun77 Karayele denk gelen iki cephesi, 19 konutun78 yine aynı rüzgâra bakan bir cephesi, kâgir sistemle
inşa edilmiştir. İlçelerde yer alan konutlarda da Karayele bakan cephelerin yığma taş duvar ile örüldüğü
görülmektedir.
Bütün cepheleri yığma taş duvar olan konutların hepsi bodrum+ zemin+birinci kat şeklinde olup, tamamı iç sofa B tipi plana sahiptir. Yine bu evlerin hepsi balkonlu ve üç pencereli cephe düzenine sahiptir.
Bu evlerin çoğunda, duvarları sonradan sıvanıp boyanmıştır. Ayten Ergüney konutu, sıvanmadan olduğu
gibi korunmuştur. İl merkezinde bulunan konutlarda yarı kâgir cephelerin sıvanmadığı görülür.

Hüsrev Tayla, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem Ve Elemanları - I, İstanbul, 2007, s.185.
Deniz Eskiçırak, Doğu Karadeniz Bölgesinde Geleneksel Konutlarının İyileştirilmesine Yönelik Yapım Sistemi Ve Malzeme
Kullanımı Analizi – Örnek Konutların Mevcut Durum Değerlendirmesi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, 2009.
76
Kat. Nu.3, 4, 17, 35, 44.
77
Kat. Nu.1, 2, 5-8, 11-13,19, 23, 31, 32, 37, 39, 40-42.
78
Kat. Nu.9, 10, 14-16, 20-22, 24-30, 34, 36, 38 43.
74
75
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4-Ayten Ergüney Evi

17-Sami Yapıcı Evi

3.2.2. Ahşap Çatkılı Duvarlar (Yarı Kâgir Düzen)
Taş ve tuğla ile yapılmış binalara kâgir (yığma taş), ahşap çatkıların arası harçla karışık olarak taş ve
tuğla parçaları doldurularak yapılan binalara da yarı kâgir denilmiştir79.
Anadolu’ya yapı malzemesi açısından bakıldığında, Karadeniz bölgesi mimari eserlerinde, ağaç ve ahşabın, Marmara çevresi ve Ege bölgesinde ahşap, tuğla ve taşın; Orta Anadolu’da kerpiç ve taşın; Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’da ise taşın ağırlıklı olduğunu görürüz. Bunda bölgedeki yapı malzemelerinin türleri kadar ekonomik faktörler de rol oynamaktadır. Bu bağlamda Giresun’da üretilen konutların büyük
bir kısmı bu yüzden ahşap ağırlıklı olmuştur. Ahşap, belirtilen bölgelerde, konut yapılarında yoğun olarak
kullanılırken, kamu yapıları ile dini, sosyal ve ticari yapıların duvarlarında azdır.
Ahşap duvarlar genel olarak iki farklı türde görülmektedir80:
- Çantı duvarlar (yığma)
- Çatkı duvarlar
Giresun İlinde ahşap çantı duvarların, kırsalda yaygın bir şekilde konut, serenti ya da merek olarak tanımlanan depo inşaatlarında kullanıldığı görülürken, kentsel konutlarda ahşap çantı duvar tekniğine rastlanmaz.
Giresun İli kentselinde, konut mimarisinde taş dolgulu ahşap çatkı düzen tercih edilmiştir.
Ahşap çatkılı duvarlarda ana ve ara taşıyıcı elemanlar yatay ve düşey yerleştirilmiştir. Genel olarak temeller taş duvarla oluşturulur. Eğimin düşük olduğu kesiminde kısmi bodrum oluşturacak şekilde temel
taş duvarı yükseltilir. Bu duvarın üzerine düzgün olarak hazırlanmış kalın ve geniş taban ağaçları yerleştirilir ve buna taban kirişi denir. Gerek köşelerin gerekse kiriş-taban ağacı birleşmelerinin sağlam olabilmesi için taban ağacı üst üste iki parçadan oluşturulur. İkinci aşamada taban ve kirişlerin üzerine geçme
tekniği ile düşey taşıyıcılar oturtulur. Yörede direk olarak bilinen düşey taşıyıcıların boyu, kat yüksekliğini
belirlemektedir. Köşe ve ara direklerin üstüne, yatay konumda yine geçme tekniğinde direk başı yerleştirilir. Bütün bu işlemler yapılmadan önce yapının cephesinin kuruluş biçiminin önceden tespit edilmiş
olması gerekir. Bunun sebebi, seçilen dolgu malzemelerinin de taşıyıcı sisteme yardımcı olmalarıdır 81.
Bölgede çatkı (karkas) sistem her ne kadar aynı anlamda kullanılsa da bazı farklıklılar gösterir. Dış duvarların örgüsü dikmelerin yerleştirilmesine göre değişir. Dikmeler kareye yakın dikdörtgen şekil oluşturacak şekilde yatay elemanlarla düzenlenirse “göz dolma” ; 45 veya 30 derecelik açılarla düzenlenirse
“muskalı” ; dış duvar yüzeyine sık sık çıtalar çakıp üzeri kireç harcı ile sıvanırsa “bağdadi” (çakatura)
diye adlandırılır 82 .

3.2.2.1. Göz Dolma Düzeni
Bu düzende 3/10 cm. veya 5/10 cm. kesitindeki dikmeler 15-25 cm. ara ile taban kirişi üzerine oturAdnan Turani, a.g.e., s.64.
Hüsrev Tayla, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem Ve Elemanları - II, İstanbul, 2007, s.732.
81
Cengiz Eruzun, “Doğu Karadeniz’de Dolma Tipli Evler” Türk Folklor Araştırmaları, Ankara, 1981/1, 1981, s.12.
82
Deniz Eskiçırak, a.g.t., s.16..
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tulur. Bu birim ortalama 25 santimetredir83. Dikmeler yine aynı kesitte yatay elemanlarla birbirlerine bağlanır. Bu yöntemle ortaya 17/22 cm. veya 20/25 cm. boyutundaki kareye yakın dikdörtgen kutular ortaya
çıkar. Bu kutular göz dolma sistemin duvar örgüsünü meydana getirir. Bu kareye yakın dikdörtgen kutular
civardaki dere yataklarından elde edilen gri ve yeşil tonlarındaki kutulara uyum sağlayacak şekilde biçimlendirilmiş taşlarla doldurulur. Doldurulan kutuların kenar kısımları da kireç harcıyla sıvanır. Zamanla ormanlık alanlarda tarla açılması ve büyük ağaç türlerinin azalmasından dolayı blok ahşap dolma sistemden
sonra göz dolma cephe tekniğine gerek duyulmuştur 84.
Bu düzen Giresun’da, kırsal yerleşimlerde yaygın olarak kullanılmış olup, kent merkezlerinde daha az
rastlanır. Yukarıda da belirtildiği üzere il merkezinde, ahşap çatkı sistemde inşa edilen konutların duvarlarının sıvalı olması nedeni ile göz dolma ya da muskalı sistemde olup olmadıkları anlaşılamamaktadır. Sıvası kısmen dökülmüş olan 36 numaralı konutta, göz dolmaların arasına çapraz bir ahşap plaka
yerleştirildiği görülür.
Karadeniz bölgesinde yer alan yerleşim yerlerinde, özellikle Trabzon, Rize ve Artvin illerinde bu düzende inşa edilmiş çok sayıda konut örnekleri bulunur. Yayınlarda karşılaştığımız Birgi 2. Beyzade Sokağı’nın alt başındaki evin üst katında85, Rize’de Sürmene Memiş Ağa Konağı’nda86, Sürmene Aksu ve Fındıklı
Çağlayan köylerinde yer alan evlerde87, Artvin Edip Dinç Evi’nde bu sistemin örnekleri görülür.

Göz Dolma Sistemi
Göz dolma sistemi ile inşa edilmiş Giresun’da bir köy evi

Keşap Barça Köyü’nde İlköğretim Okulu İnşaatı - 1930’lu yıllar

Necati Şen, Rize’den Beş Ev, İstanbul, İTÜ Yayınları, 1967, s. 17.
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Merkez Uzgur Köyü’nde bir Ev duvarı

Merkez Uzgur Köyü’nde bir Ev duvarı

36-Dilek Demir Evi
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3.2.2.2. Muskalı Düzen
Ayrıntılardaki ahşap geçme detayı yerine metal bağlayıcı olan çivilerin kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır.
Ana taşıyıcıların düzeni göz dolma sistemiyle aynıdır, yalnız buradaki fark ana dikmelere bağlanan yatay
elemanların daha geniş aralıklarla yapılması ve her birinin çapraz bir elemanla tekrar bölünmesi ile üçgen
şekiller ortaya çıkmasıdır. Üçgen şekillerin içi bütün veya parçalı taşlarla doldurulur ve yine kenarları
kireç harcıyla sıvanır. Muskalılarda göz dolmadaki gibi hassas bir düzenleme beklenmez. Amaç metal tespitlerle yapım sürecini hızlandırmak ve çapraz bağlantılarla gelecek olan yatay yüklere karşı daha mukavemetli olabilmektir. Muskalı sistemde ahşap parçalar çivilendiğinden göz dolma veya blok ahşap dolma
gibi sökülüp takılma özelliği yoktur. Bu tür evler bir kereye mahsus kurulur. Göz dolma tekniğinden sonra
ortaya çıkmasına rağmen muskalı sistem bir gelişme değil yalnız yapım sürecini kısaltan daha basit bir
sistem olarak tanımlanabilir. Bu sistemde her zaman geniş boşluklar taşla doldurulmaz. Kimi zaman da
boş bırakılarak strüktür güzelliğiyle yetinilir.
Sıvası sağlam durumda olan konutlarda yapım sistemi tam olarak anlaşılamamaktadır. Sıvası dökülen
30 numaralı M. Eşref Karakılıç ve Tirebolu’da yer alan 51 numaralı Hamit Hanoğlu evi güney duvarında
muskalı sistem uygulanmıştır.
Göz dolma düzeninde olduğu gibi muskalı düzende inşa edilmiş konutların, Karadeniz bölgesinde çok
sayıda konut örnekleri görülür. Yine yayınlarda karşılaştığımız Tarsus evlerinde88, Trabzon Araklı İlçesi
Tahsin Sarıoğlu Evi’nde89 ve aynı ilçede bulunan başka evlerde90, Edremit Hacı Kabakçılar Evi’nde91, Trabzon köylerindeki çok sayıda evde92 bu sistemin örneklerine rastlamak mümkündür.

Muskalı Sistem (Hüsrev Tayla’dan)
51-Hamit
Hanoğlu
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3.2.2.3. Bağdadi (Çakatura) Düzen
Muskalı düzenin dış duvar yüzeyinin bağdadi usulde sıvanmış halidir. Ana taşıyıcıların taban kirişi üzerine oturtulması ve dikmelerin yerleştirilmesinden sonra yatay elemanlar ve çapraz bağlantılar yapılır. Taşıyıcıların dizilmesi özensiz bir şekilde yapılır ve dışı sık çıtaların çakılmasıyla kapatılır. Daha sonra çıtaların
üzerine saman katkılı çamur sıva kalınca uygulanır ve bunun üzeri kireç sıvası ile sıvanır. Bu sistemin
sahil kesiminde nadir uygulanmış olmasının sebebi dış yüzeyde kullanılan ahşap malzemenin nemden
dolayı zamanla çürümeye başlamasındandır. Öte yandan zamanla dökülen sıvaların da tamirinin güç olması kullanılmamasındaki başka bir sebeptir. Bağdadi sistem, Giresun’da özellikle iç mekân bölümlerinde
görülmekte olup, dış duvarlarda kullanılan konutların hepsi statik bakımından yıkılma tehlikesi göstermektedir. Katalogda yer alan 18, 33 ve 51 numaralı konutlar bu sistemde olup, 18 numaralı konut yıkılarak, metal konstriksüyonla yeniden yapılmıştır.

21-Eyüp Kırömeroğlu Evi

51-Hamit Hanoğlu Evi

33-Ahmet Gürsoy Evi

32-Nermin Bilgi Evi
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Şebinkarahisar ilçesinde nem oranının düşük olmasından dolayı evlerinin tamamına yakınında beden
duvarları bağdadi sistem ile örülmüştür. Hasan Tahsin Okutan Şebinkarahisar ve Civarı isimli kitabından
Şebinkarahisar merkezdeki evleri
şöyle ranımlanıştır: “… Evler hemen
kamilen iki katlıdır. 3-4 katlı evler
de az değildir. Bu evlerin üzerleri
% 90 nisbetinde hartama adı verilen ince tahtalarla örtülüdür.
Öbürleri ise siyah ve kalvenizli saçlarla ve tuğla ile örtülü bulunmaktadır. Hartamalar orta hesap
Görele Mebus Şevket Bey Konağı
20-25 yıl dayanmakta ve tanesi 23 kuruş arasında elde edilmektedir. Bir evin üzerine ortalama hesap 50-85 liralık hartama çakılır.
Şehir evlerinin yarıdan fazlası yarım kargir, yüzde 10’u yarım kargir, geri kalanı da ahşaptır. Dam
örtülü evler binde 5 nisbetindedir”93.

Bağdadi sistemle inşa edilmiş Giresun’da bir köy evi

Şebinkarahisar’da bağdadi sistemle inşa edilmiş evler
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Hasan Tahsin Okutan, Şebinkarahisar ve Civarı, Coğrafya, Tarih, Kültür, Folklor, Yeşil Gireson Matbaası, Giresun 1949, s.28-29.
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3.3. SOKAK – BAHÇE İLİŞKİSİ
3.3.1. Sokak
İl merkezinde bulunan konutların çoğu Zeytinlik olarak bilinen bölgede bulunur. Bu bölge, büyük ölçüde Çınarlar; kısmen Kale ve Hacıhüseyin Mahallesi sınırları içinde kalır. Bu bölgenin ana istikâmetini
oluşturan yukarıda Kalebayırı Sokak’tan başlayıp aşağıda Sokakbaşı Mahallesi’nde son bulan Dik Sokak,
tescilli konutların yoğunlaştığı alandır. Bu sokak, topografyanın durumuna göre oldukça eğimli bir sokaktır. Bahçe duvarları özgünlüğünü korumaktadır. Dik sokağa açılan konutlardan A-A silueti üzerinde
11 numaralı Şükriye Akbay evi batı komşusu olan yapı dışında bütün konutlar özgünlüğünü korumaktadır.
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Dik Sokak A-A Görünüşü

Dik sokağa açılan konutlardan B-B silueti üzerinde 13 numaralı Selahattin Albayrak ve 15 numaralı
Atilla Aral evleri arasında kalan iki adet yapı dışında bütün konutlar özgünlüğünü korumaktadır.
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Dik Sokak B-B Görünüşü

Jandarmaokulu Sokak’ta bulunan geleneksel konutların bahçe duvarlarının yükseltildiği, 15 numaralı
konut dışında kalan konutların bahçe kapılarının değiştirildiği anlaşılmaktadır. Yine karataş parke döşeme
olan zemin kaplamalarının modern malzeme ile yenilendiği görülmektedir.
Gerek A-A siluetinde gerek B-B siluetinde gerekse Jandarmaokulu Sokak görünüşünde geleneksel konutların birbirinin manzarasını kesmemek amaçlı doluluk boşluk oranlarını özenle korudukları görülmektedir. Siluetlere bakıldığında bahçelerde yoğun bir ağaçlandırma faaliyeti dikkati çeker.
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Jandarmaokulu Sokak Görünüşü
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Bölgede Dik Sokak ve Jandarmaokulu Sokak dışında İdilli Sokak, Celaleddin Önbayrak Sokak, Eski Hastane Sokak, Düz Sokak, geleneksel konutların yoğun olduğu ve özgünlüğün büyük ölçüde korunduğu sokaklardır. Bu sokakların özgün halleri, bazalt malzeme ile Arnavut kaldırımı şeklinde döşelidir. Bu doku
kısmen bozulmuş olsa da hala belirgin bir şekilde varlığını korumaktadır. İl merkezinde bulunan evlerin
tamamı bahçelidir ve eve esas girişler bahçedendir.
Görele İlçesi’nde bulunan geleneksel konutlar genellikle Soğuksu Mahallesi’nde yoğunlaşırken, Hendekbaşı, Sayfiye ve Kumyalı Mahalleleri’nde de tescilli evler bulunmaktadır. Bu mahalleler topografik bakımdan düz bir alanda bulunur.
Tirebolu İlçesi’nde bulunan geleneksel konutların pek çoğu Gazipaşa Caddesi üzerinde sıralıdır. Bu
caddenin bir kısmı Sakarya Mahallesi bir kısmı da Cintaşı Mahallesi sınırları içinde kalır. Tescilli eserlerin
yoğunlaştığı Gazipaşa Caddesi, doğu-batı yönünde bir cadde olup, topografik bakımdan düşük eğimli bir
konuma sahiptir.

Tirebolu İlçesi Gazipaşa Caddesi A Silüeti

B DETAYI

A DETAYI

TİREBOLU AV BAYİ
TELFAX:0454 411 26 51 -GSM: 0537 464 80 16

A DETAYI

Tirebolu İlçesi Gazipaşa Caddesi B Silüeti

Tirebolu Gazipaşa Caddesi A-A Silueti
ÖZDİLEK

Tirebolu’da tescil çalışmalarında geç kalınması nedeni ile pek çok yapı yıkılmış, yerine yeni binalar
yapılmıştır. Yeni yapılanmada kat sınırlamasının dikkate alınmaması nedeni ile geleneksel konutların pek
çoğu yeni doku içerisinde boğulmuştur. Yeni yapılanmada, eski binaların cephe düzeni tekrarlanmaya
çalışılsa da pencere, silme, söve vs. gibi cephe elemanlarındaki farklılıklar nedeni ile eski-yeni uyumsuzluğu oldukça belirgindir.

Tirebolu İlçesi Gazipaşa Caddesi A Silüeti

B DETAYI

A DETAYI

TİREBOLU AV BAYİ
TELFAX:0454 411 26 51 -GSM: 0537 464 80 16

A DETAYI

Tirebolu İlçesi Gazipaşa Caddesi B Silüeti

ÖZDİLEK

Tirebolu Gazipaşa Caddesi B-B Silueti

Tirebolu Gazipaşa Caddesi görünüş çizimleri, sokağın uzunluğu, yeni yapılanmanın fazlalığı ve eğim
gibi nedenlerle tam olarak verilememiştir. Daha anlaşılabilir olabilmesi için eğrisel sokak dokusunun eğrisel hatları düzleştirilip, yeni dokunun olduğu bölgeler de kesik çizgi şeklinde gösterilmiştir.
Şebinkarahisar’daki geleneksel konutlar daha çok Kızılca ve Fatih mahallelerinde yer alır. Her iki mahalle de eğimli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Buradaki evler çoğunlukla zemin, üst kat ve çatı katı olmak
üzere üç katlıdır. Evlerin zemin katları yüksek eğim nedeni ile kotun altında kalır ve arka tarafta yer alan
bahçelere açılır. Üst katlar ise doğrudan sokağa açılır. Eğim nedeni ile evler, ön cepheden bakılınca iki
katlı gibi algılanır. Evlerin üzeri yüksek tutulmuş beşik çatılarla örtülüdür. Çatı katında, giriş üzerine gelecek şekilde basık tutulmuş çıkma bulunur. Bu şekli ile evler sokağa zemin + çatı katı olarak cephe verir.

Şebinkarahisar Kızılca Mahallesi Yiğitler Sokak A-A Silueti
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