3.3.2. Bahçe
Giresun il merkezinde bulunan konutların tamamı ile Piraziz ve Görele ilçelerinde bulunan konutlar
ayrık nizam olup, bahçe içerisinde yer alırlar. Görele ilçesinde yer alan evlerin bahçeleri merkezdeki örneklere göre daha küçüktür. Tirebolu İlçesi’nde yer alan konutlar ticari alanda bulunması nedeni ile tamamına yakını bitişik düzende, bahçesiz ve doğrudan sokağa açılan konutlardır.
İl merkezinde bulunan konutların bahçeleri bazalt taşından yüksek duvarlarla çevrilidir. Sokağı sınırlayan duvarların üstlerinin parmaklık şeklinde düzenlendiği görülür. Sokaklar evlerin bahçe kotundan
daha yukarıdadır. Bahçeden girişi olan evlerde evin bahçe duvarı üzerinde bulunan sokak kapısıyla birkaç
basamak aşağı kottaki bahçeye geçilir.
Merkezde bulunan konut bahçelerinde taşlık, müştemilat, kuyu, sarnıç, çeşme, çamaşırlık, fırın ve
halk arasında şenlik olarak bilinen çiçek ve sebze ekme amacıyla kullanılan küçük bir alan bulunur. Bu
birimler sırası ile değerlendirilecektir.

5-Selim Gökdeniz Evi Bahçesi

10 KURTULUŞ SOKAK CEPHESİNDEN BAHÇE DUVARI ÖLÇEK: 1/50

İl Özel İdaresi Evi Bahçe Duvarı
93

Hasan Tahsin Okutan, Şebinkarahisar ve Civarı, Coğrafya, Tarih, Kültür, Folklor, Yeşil Gireson Matbaası, Giresun 1949, s.28-29.
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3.3.2.1. Bahçe Kapısı
Giresun il merkezinde bulunan yapıların tamamı ve Piraziz’de bulunan Tirali Konağı ayrık nizam olup,
bahçeli yapılardır. İl merkezinde bulunan bahçeli yapılardan 21 tanesinin kapısı özgünlüğünü koruyarak
günümüze kadar ulaşabilmiştir. İncelediğimiz yayınlarda bahçe kapıları ile ilgili bir tipoloji ya da herhangi
bir çalışma bulamadığımızdan bu bölümü karşılaştırmaya tabi tutmadık. Giresun İl merkezinde yer alan
konut kapılarında üç farklı söve tipi ve tablalardaki süsleme düzenlemesine göre 3 farklı kapı tipi tespit
edilmiştir.
3.3.2.1.1. Bahçe Kapısı Söve Tipleri
A- Birinci Tip Söveler: Bu tipteki örnekler kübik bir kaide üzerinden ya da zeminden yükselen yuvarlak
sütunce şeklinde olanlardır. Gerek kaide üzerinden olsun gerekse zeminden olsun sütunlar taş bir yastığa
oturur. Bu tipin örnekleri 20, 35 ve 38 numaralı konutlarda görülür. 20 numaralı örnekte sütun iyon başlıklıdır. Başlıkların üzerinde bulunan korniş sırası profillidir. Sütunceler yekpare olmayıp andezit taşından
iki ya da üç parça şeklinde yapılmıştır. Kübik kaide kısımların da üzerinin profillerle hareketlendirildiği
görülür.

20- Y. Özdemir Evi

35- Ali Tığlıoğlu Evi

38- A. F. Aykutoğlu Evi

20- Y. Özdemir Evi
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Yıkılmış bir evin bahçe
kapısı söve başlığı

B- İkinci Tip Söveler: Bu tipteki örnekler yine kübik bir kaide üzerinden ya da zeminden yükselen kareye yakın gövdeli sütun şeklinde olanlardır. Bunların yüzeyi genelde yivlidir. Bu tipin örnekleri 5, 6, 8,
11, ve 33 numaralı konutlarda görülür. Yine katalogda yer almayan 35 numaralı konutun kuzey ve doğu
cephesinde bulunan konutlarda da aynı tip söve bulunur.

33- Ahmet Gürsoy Evi

11 Numara, Batı Komşusu

11- Fahri Akbay Evi

C- Üçüncü Tip Söveler: Bu tipteki söveler kesme bazalt taş malzemeden yapılır. Bu taşlar sertliğinden
dolayı işlemeye uygun olmadığı için taş yüzeyinde profil, yiv sırası yada herhangi bir süsleme uygulamasına yer verilmez. Söveler
23üstte kesme taştan tek
Mustafa
parça bir atkı taşı ile birbiSütlaş
rine bağlanır. Eğer atkı taşı
Evi
yoksa üstte S kıvrımlarından oluşturulmuş bir metal
tepelik vardır. Kesme bazalt taş malzemeden yapılan söve örnekleri 9 farklı
konutta görülür.94.
22- Musa
Yılmaz Evi
94

Kat. Nu.1,4,7,13,15,16,17,22,23.
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3.3.2.1.2. Bahçe Kapısı Kanat Tipleri
Merkezde bulunan bahçe kapılarından 13 numaralı konut dışında görülen kapı kanatlarının tamamı
demirdendir. İki kanatlı olan kapılarda üç bölümlü bir düzenleme söz konusudur. Bu düzenleme şöyledir:
Alt tabla ve üst bölüm dikey, orta tabla yatay dikdörtgen şeklindedir. Kapıların üst bölümü demir çubuklarla parmaklık şeklinde düzenlenmiştir. Orta tabla, S kıvrımlarının yan yana gelmesiyle oluşturulan motif
grubu ya da baklava dilimi motifi ile doldurulmuştur.
Bahçe kapı kanatlarında, alt tablalar üzerinde bulunan motiflere göre 3 farklı tip belirlenmiştir.
A- Birinci Tip Tablalar
Alt tablalar, sırt sırta vermiş S kıvrımları ile kalp motifi şeklinde düzenlenmiş olup, 11 örneği95 bulunur.
Ayrıca katalogda yer almayan Zeytinlik Mevkiinde yer alan bazı konut kapılarında da görülür. Orta tablada
yer alan motifler değişir. Orta tablası baklava dilimi ile doldurulmuş olan örneklerde baklava dilimi göbeğine kapı tokmağı yerleştirilir.

10 Numara Yanı

20- Y. Özdemir

38- A. F. Aykutoğlu

11- Fahri Akbay

22- Ünal Yayla

B- İkinci Tip Tablalar
Alt tablalar, C kıvrımlarının birleştirilmesi ile oval formlu madalyon şeklinde bir süsleme düzenlemesine sahip olup, 2, 15, 31 ve 35 numaralı dört örnekte görülür. 15 numaralı örnekte motifin restorasyon
aşamasında bozulduğu görülür.

31- Oğuz Ekmekçi

95

35- Ali Tığlıoğlu

Kat. Nu.5-8,10,11,20,22,23,25,38.
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2- Musa Yılmaz

Hacı Hüseyin Mahallesi’ndeki bir evin
bahçe kapısı

C- Üçüncü Tip Tablalar
Alt tablalar, baklava dilimi şeklinde düzenlenmiş olup, 4, 13 ve 33 numaralı üç örnekte görülür. Şükriye
Akbay evi batı yönünde bulunan apartmanın özgünlüğü korunmuş bahçe kapısında da aynı motif görülür.

33- Ahmet Gürsoy

4- Selim Gökdeniz

11 numara komşu ev

10 numara komşu ev

Bahçe kapılarının, üzerinde lento bulunmayan örneklerinde, S kıvrımlarından oluşturulan bir motif
grubu ile yapılmış tepelikler yer alır.
10- İl Özel
İdaresi

40- Haldun Gürel

35- Ali Tığlıoğlu
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3.3.2.2. Taşlık
İl merkezinde bulunan evlerde bahçe kapısı ile evin girişi arasında kalan bölümde büyük bir taşlık bulunur. Bahçe kapısından itibaren ince uzun bir koridor şeklinde uzanan taşlık, giriş çevresinde tüm zemini
kaplayacak şekilde yayılır. Taşlık, bazaltın yüzeyi oluşturacak bölümünün düzgün bir şekilde yontulmasıyla
elde edilen kareye kare ve/veya kareye yakın taş plakaların yan yana dizilmesiyle oluşturulur. Taş plakaların boyutları değişmekle birlikte oranına yakın yaklaşık 30 / 60 boyutlarındadır. Piraziz Tirali Konağı’nda
da aynı şekilde olan taşlık bölümü, Görele ve Tirebolu evlerinde bulunmaz.

31- Cengiz Ekmekçi Evi Taşlığı

38-Aysel Fatma İsmihanoğlu Evi Taşlığı

11- Fahri Akbay Evi Taşlığı

9- Emin Yılmaz Evi Taşlığı

42- Eczacılar Odası Taşlığı
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3.3.2.3. Müştemilat
İl merkezinde bulunan konutlarda ve Piraziz Tirali Konağı’nda, bahçenin bir köşesinde, içerisinde
mutfak, ocak, çeşme, sarnıç, çamaşırlık, dolap vb. birimlerin bulunduğu bir müştemilat bulunur. 5 numaralı Selim Gökdeniz, 12 numaralı Hüseyin Demir, 24 numaralı Levent Özertan ve 36 numaralı Dilek
Demir evlerinde bulunan bu müştemilatlar özgünlüğünü koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. 4 numaralı Ayten Ergüney ve 31 numaralı Cengiz Ekmekçi evlerinde yıkılan müştemilatın kalıntıları kısmen korunmuştur. Bazı müştemilatlarda 1 hizmetlinin yaşayabileceği şekilde bir yatak odası bulunur. Bazı
müştemilatlarda Selim Gökdeniz evinde olduğu gibi topografyanın durumuna göre tabanda ikinci bir sarnıç daha bulunur.
Konuttan ayrı olarak müştemilatı bulunmayan evlerde 8 numaralı Hikmet Ergün ve 11 numaralı Şükriye
Akbay konutlarında olduğu gibi, bu birimin işlevi bodrum katlarda çözümlenmiştir.
Müştemilat

24- Levent Özertan Evi Önündeki Müştemilat

5

106

590

18

5

100

5

48

5

2

345

480

5

2

250

11

5

13

11

66

3

13

7

13

35

36- Dilek Demir Evi Müştemilatı Plan, Kesit ve Görünüşü
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3.3.2.4. Kuyu
Yöresel karataş malzeme ile örülen kuyuların derinlikleri yaklaşık 10 metredir. Bahçe sulamak amaçlı
yapılan bu kuyuların bilezik kısımları bir – bir buçuk metre yüksekte ve silindir formludur. 20 numaralı
Yurdanur Özdemir konutu kuyusunda görüldüğü gibi, pek çoğunun üzeri konik bir kapak taşı ile örtülüdür. Kuyuların bilezik kısmı, çember şeklinde taş döşeme ile çevrilidir.

31- Cengiz Ekmekçi Evi

11- Fahri Akbay Evi

12- Hüseyin Demir Evi

3.3.2.5. Sarnıç
İl merkezinde bulunan konutlarda bodrum kata sahip evlerin çoğunluğu bodrum katlıdır ve bu tipteki
konutların zemin katı bahçe kotundan yaklaşık yarım kat daha yüksektir. Bahçe kotundan giriş kapısına
ulaşılan merdivenlerin altı sarnıç şeklinde düzenlenmiştir. Zeytinlik Mevkii’nde bulunan ve katalogda yer
alan 28 konutta96 sarnıç bulunmaktadır. 13 numaralı Celaleddin Önbayrak evinde bahçe ile giriş kapısı
arasında kot farkı olmaması nedeni ile merdiven bulunmamasına karşın girişin altında kalan yere ön cephe
boyunca sarnıç yerleştirilmiştir. Üzeri beşik tonoz şeklinde örtülen sarnıçlar içten karışımı tam olarak tespit edilemeyen çamur bir harç ile sıvalıdır. Bazı sarnıçlar ortadan bir gergi demir ile desteklenmiştir. Sarnıçlara, sarnıç çeşmesinin bulunduğu cephede, çeşme üzerinde bulunan ve bir insanın sığabileceği
büyüklükteki kare formlu bir pencereden giriş verilmiştir. Bu giriş, metalden kitleli bir kapak ile kapatılmıştır.

5- Selim Gökdeniz Evi

26- C. Önbayrak Evi

42- Eczacılar Odası

3.3.2.6. Çeşme
Sarnıcı bulunan konutların tamamında sarnıcın yan cephesinde bir çeşme bulunur. 30 ve 31 numaralı
konutlarda ise çeşme, sarnıcın ön cephesinde yer alır. Bazalt malzeme ile inşa edilen çeşmelerin aynalık
kısmı monoblok bir taştan yapılır. Köşe silmelerinin andezit taşından yapıldığı örnekler de bulunur. Çeşme
alınlıkları estetik kaygılarla düzenlenmiş, üçgen ya da kemerli şekilde tasarlanmıştır.
Çeşme lülelerinin sarı, bakır ya da tunç malzeme kullanıldığı, oldukça gösterişli oldukları ancak pek
çoğunun kaybolduğu konut sahipleri tarafından ifade edilmiştir. Sarnıçların taban seviyesi, bahçe kotun96

Kat. Nu.1,4-6,8,11,12,15-20,22-24,26,30-33,35,38,39,41-43.
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dan aşağıda bulunduğu için, çeşmeler basık bir alan içerisine yerleştirilir. Kurnalar tek parça taştan inşa
edilmiştir.

24- Levent Özertan Evi

24- Levent Özertan Evi

31- Cengiz Ekmekçi Evi

1- Osman Özdemir Evi

4- Ayten Ergüney Evi

32- Nermin Bilgi Evi

42- Eczacılar Odası Evi
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3.3.2.7. Çamaşırlık
Konutlarda, sarnıç çeşmesi yakınında, kuyu yakınında, müştemilat içinde ya da bodrum katlarda çamaşır yıkama amaçlı taş bir oluk yapıldığı görülür. Yaklaşık bir metre eninde, üç metre boyunda olan bu
çamaşırlıklar, suyun tahliye edilmesi amaçlı bir tarafa meyillidir. 4 numaralı konutta bodrum girişinde
çeşmenin karşısında, 7 ve 10 numaralı konutta bodrumda, 13 numaralı konutta bahçede kuyunun yanında, 5 ve 24 numaralı konutlarda müştemilatta çamaşırlıklar bulunur.

18- İl Özel İdaresi Evi

4- Ayten Ergüney Evi

3.3.2.8. Ocak
İl merkezinde bulunan konutlarda ocak; bahçelerde, müştemilatta, bodrumda ve odalarda görülür.
Bahçede, müştemilatta ya da müştemilatsız evlerin bodrum katlarında bulunan ocaklar daha ziyade yemek
pişirmek amaçlı olup, ocak derinliği odalarda bulunan ocaklara nazaran daha fazladır. Odalarda bulunan
ocaklar ısınma ve aydınlanma maksatlı, bir bakıma şömine amaçlı kullanılır. Ocaklarda malzeme bakımından taş ve alçı kullanıldığı görülür. Odalarda bulunan ocaklar genellikle kapaklı olup, ocağın her iki kenarında birer dolap bulunur. Ocaklar, “3.8.7.” bölümünde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.
İlçelerdeki konutlarda bulunan ocaklar daha mütevazı örnekler olup, genellikle yemek pişirme işlevli
görmektedir. Odalarda, kapıdan sonra süsleme bakımından en zengin birim ocaklar olup, burada bulunan
motifler, “Süsleme” bölümünde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.

7- Kemal Hemşinlioğlu Evi

24- Levent Özertan Evi
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42- Eczacılar Odası

9- Sami Yapıcı Evi

9- Emin Yazıcı Evi

32- Nermin Bilgi Evi

54

3.3.2.9. Fırın
İl merkezinde bulunan hemen her konutta bahçenin uygun bir yerinde fırın bulunur. Bazalt malzeme
ile inşa edilen fırının alt bölümü odunluk olarak düzenlenmiştir. Kemerli bir ağza sahip olan fırınların içi
küre şeklindedir. Özgünlüğünü koruyarak günümüze kadar ulaşabilen az sayıda fırın kalmıştır. 5, 18 ve
36 numaralı konutlardaki fırınlar bunlardan bazıları olup, Zeytinlik mevkiinde ve Eşekcioğlu Yolu üzerinde
yıkılmış olan iki konutun fırınları sağlam durumdadır.
Giresun kırsalında ise bu tip fırınlar, genellikle her köyde ya da mahallede bir tane olur ve mahalleli
tarafından ortak kullanılır. Duroğlu Beldesi Yavşan Köprüsü ayağında bulunan fırın, Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından aslına uygun bir şekilde onarılmıştır.

9- Sami Yapıcı Evi

4- Ayten Ergüney Evi
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3.3.2.10. Şenlik (Sebze Bahçesi)
İl merkezinde bulunan konutların bahçelerinde, taşlığın kenarlarına bırakılan küçük avlular bulunur.
Halk arasında şenlik tabiri ile anılan bu avlulara çoğunlukla sofranın günlük ihtiyacı olan sebzelerden
marul, karalâhana, maydanoz, domates gibi sebzeler ya da süs bitkileri ekilir. Şenlikler yarım metreye
yakın bir duvarla çevrilir ve taşlıktan daha yüksek olur.

15- Atilla Aral Evi

3.3.2.11. Bahçe Peyzaj Elemanları
Giresun merkez Zeytinlik Mevkii’nde yer alan evlerin tamamı yüksek
duvarlarla çevrili geniş bir bahçe içerisinde yer alır. Bahçelerde doğal
arazi ve toprak yapısı korunmakla birlikte yer yer taş kademelerle şekillendirilmiştir. Arazi yapısından kaynaklanan dik eğimler bina yerleşimlerini etkilediği gibi bahçeleri de etkilemiştir. Dar sokaklara açılan
bahçelerde portakal, limon, mandalina, incir, elma, armut, fındık, kiraz,
karayemiş (taflan) gibi ağaçlar oluştururken manolya, kızılağaç, çam ve
palmiye ağaçlarına da rastlanmaktadır. Bahçeler meyve ve süs ağaçlarının yanı sıra, günlük ihtiyaca yönelik yöresel sebzelerin yetiştirildiği
ekim dikim alanı olarak da kullanılmaktadır. Halk arasında şenlik adı ile
anılan bahçelerin bu bölümlerinde karalahana başta olmak üzere marul,
maydonoz, soğan gibi günlük taze sebzeler de bolca yetiştirilir. Sarmaşıklarla kaplı yöresel taş duvarların çevrelediği bahçelerde yer alan ocak,
taşlık, çeşme vb. birimler üstteki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
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Ali Rıza Erkan Evi

3.4. EVE GİRİŞ ÖZELLİKLERİ
İl merkezinde bulunan konutların giriş özellikleri değerlendirilirken Arzu Aydın Aksoy’un belirlediği
tipoloji dikkate alınmıştır 97. Merkezdeki konutların zemin katı ya bahçeyle aynı kotta, ya da yaklaşık yarım
kat daha yukarıdadır. Yukarıda olması durumunda zemin kata merdiven ile çıkılır. Bu bağlamda evin giriş
kapısı önünde büyük bir sahanlık bulunur.
İlçelerde yer alan konutların çoğunlukla ticari alanlarda bulunması nedeni ile zemin katları dükkân
olarak düzenlenmiş, dolayısıyla giriş, planda uygun olduğu bir köşeye taşınmıştır. Bu nedenle ilçe merkezlerinde yer alan konutların girişlerinde tipoloji oluşturacak özellikler bulunmaz. Girişler ön cephenin
köşesinden ya da yan cephelerden sağlanmıştır. Dolayısıyla Giresun merkezde bulunan gösterişli girişler
ilçelerde (Piraziz Tirali Konağı hariç) yer almaz.
Şebinkarahisar evleri genel itibarı ile eğimli bir arazi üzerine yer alır. Evler genellikle zemin + üst kat
+ çatı katı şeklinde inşa edilmiştir. Kızılca Mah. 102 Ada, 8 Parselde yer alan evde görüldüğü gibi bu
tipteki evlerin zemin kat girişleri ön cepheden, üst kat girişleri yan ya da arka cephelerden verilmiştir.
Böylece evin her katı birbirinden koparılmış ve her kat farklı ailenin yaşayabileceği biçimde düzenlenmiştir. Şebinkarahisar evleri genel itibarı ile eğimli bir arazi üzerine yer alır. Evler genellikle zemin + üst
kat + çatı katı şeklinde inşa edilmiştir. Kızılca Mah. 102 Ada, 8 Parselde yer alan evde görüldüğü gibi bu
tipteki evlerin zemin kat girişleri ön cepheden, üst kat girişleri yan ya da arka cephelerden verilmiştir.
Böylece evin her katı birbirinden koparılmış ve her kat farklı ailenin yaşayabileceği biçimde düzenlenmiştir.

Kızılca Mah. 102 Ada, 8 Parselde yer alan ev

İl merkezindeki evlerde girişler merdivenli ve merdivensiz girişler olarak iki gruptur. Merdivenli girişler
ise merdivenin bulunduğu yere göre ikiye ayrılır.

3.4.1. Merdivenli Girişler
Girişleri merdivenli olan bu evler genellikle bodrum katlıdır ve bodrum katın ışık alabilmesi amacıyla
zemin katı yükselmiştir. Merdivenli girişler merdivenin konumlanışına göre iki şekilde olabilir.

3.4.1.1. Merdivenin Simetri Ekseni Üzerinde Olduğu Girişler
Katalogda yer alan ve tamamı il merkezinde bulunan 43 konuttan 12 tanesi bu tiptedir98. 5 ve 14 numaralı konutlarda merdivenler üç yönlü, diğer konutlarda ise tek yönlü ve tırabzanlıdır. Tırabzanlar, “Ferforje-Burgaç” bölümünde ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir.
Arzu Aydın Aksoy, Giresun Zeytinlik Mevkii Kentsel Sit Alanı Üzerine Bir Araştırma, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2002 s.103.
98
Kat. Nu.Kat. Nu.1,5,8,10,11,15,16,20,23,35,36,42.
97
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Arzu Aydın Aksoy’dan

A- Kat Çıkmalı Cephelerde
B- Balkonlu Cephelerde
C- Düz Cephelerde

Merdivenin Simetri Ekseni
Üzerinde Olduğu Girişler

3.4.1.2. Merdivenin Simetri Ekseninin Bir Tarafında Olduğu Girişler
Katalogda yer alan ve tamamı il merkezinde bulunan 43 konuttan 15 tanesi bu tiptedir99.
Tek kollu olan bu tip merdivenler genellikle L biçimli olup cephenin bir köşesinden giriş önündeki
sahanlığa doğru yükselir. Merdiven ve sahanlık altında kalan sarnıcın ön cephesine ise çeşme yerleştirilir.

Arzu Aydın Aksoy’dan

A- Kat Çıkmalı Cephelerde
B- Balkonlu Cephelerde
C- Düz Cephelerde

Merdivenin Simetri Eksenin
Bir Tarafında Olduğu Girişler

99

Kat. Nu.3,4,6,17,19,22,24,25,30-33,38,39,41.
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3.4.2. Merdivensiz Girişler
Zemin kata girişin merdivensiz olduğu yerlerde, evin bahçesi ile zemin katı aynı kottadır. Bahçesi olmayan evlerde de, sokaktan eve giriş yine aynı şekildedir. Evin dışı ile içi arasında çoğunlukla sadece bir
basamaklık kot farkı vardır. Bu bağlamda bu tür girişe sahip evlerin bodrum katı yoktur. Merdivenli girişlerde olduğu gibi, girişin üstü ya üst kattaki çıkma ya da balkon ile örtülmüştür. Düz cepheli evlerde ise
girişin üzeri tamamen açıktır.100
Katalogda yer alan ve tamamı il merkezinde bulunan 43 konuttan 14 tanesi bu tiptedir.101

Arzu Aydın Aksoy’dan

A- Kat Çıkmalı Cephelerde
B- Balkonlu Cephelerde
C- Düz Cephelerde

Merdivensiz Girişler

Eve giriş özellikleri ile ilişkili olan giriş kapıları, “Cephe Elemanları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilmiştir.

iDiLLi SK.

Merdivensiz girişe sahip 9 numaralı konutun sokak ve bahçe içerisindeki konumlanışı
100
101

Aksoy, a.g.t., s.105.
Kat. Nu.2,7,9,12-14,18,26-29,40,43.
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3.5. PLAN ÖZELLİKLERİ
Konut tasarımı açısından sofa; Müslümanlar ile gayrimüslimlerin, varsıl olanlarla yoksul olanların konut
yapı geleneklerini olduğu kadar, yapı birimlerini de birbirine bağlayan en önemli yerdir. Sofa hem seçkin
ve varlıklı kesimin görkemli konutlarını hem de mütevazı insanların sıradan konutlarının mekân organizasyonunda en yaygın öğe olarak kabul görmektedir102. Geleneksel konut mimarisindeki ana ilke odaların
çok işlevli oluşu ve evin içindeki belli bir hareketliliğe olanak sağlayan aynı oda içinde ara bölmelere ve
geçişlere sahip oluşlarıdır. Bu sebeple sofa, evlerde merkezi rol oynar. Sofa aynı zamanda açık, kapalı;
genel, özel; içerde ve dışarıda geçişe ya da oturmaya uygun oluşuyla sürekli bir ara bölme oluşturur103.
Sedat Hakkı Eldem’e göre Türk Evi’nin temel yaşama birimi oda ve odalar arasındaki ortak alan olan
sofalara göre, evler; sofasız, dış sofalı, iç sofalı ve orta sofalı evler olarak belirlenmektedir.104 Türk evleri
üzerine yapılan araştırmalarda temel alınan bu tasnif, Giresun konutlarında özellikle iç sofa plan tipi ile
uyuşmaktadır.
Giresun il merkezinde yer alan geleneksel konutların plan tiplerinin belirlenmesinde zemin katlar
temel alınmıştır. Türk evinde vazgeçilmez olan sofa, Giresun evlerinin üst katlarında salon şeklinde kullanılan odaya katılmış, cumba bulunması gereken yere, bu odadan geçilen bir balkon yerleştirilmiştir. İl
merkezinde bulunan 21 numaralı konut dışındaki tüm evler bu şekilde tasarlanmıştır.
İlçe merkezlerinde zemin katları dükkân olan evlerin üst katlarına, dükkânın bir kenarında ya da evin
arkasında yer alan bir merdivenle sağlanır. Bu şekildeki evlerin plan tipleri, üst kat planına göre belirlenir
ve ilçelerde, il merkezinde yer almayan dış sofa planlı evlere de rastlanır. Şebinkarahisar evlerinde çoğunlukla her kat ayrı bir ailenin kullanımı için tasarlanmıştır. Buradaki evlerin zemin katlarında çoğunlukla
iç sofa plan tipi uygulansa da üst katlarda farklı cephelerden verilen girişler nedeni ile değişik plan şemaları ortaya çıkar.

3.5.1. Bodrum Kat Planları
Giresun merkezde bulunan 43 evin 39 tanesi bodrum kata sahiptir. 7, 14, 28, ve 43 numaralı örneklerde ise bodrum kat yoktur. Bu konutlarda bodrum kat olmamasının nedeni ise evlerin giriş yönünün
arazinin eğim istikametine bakmasından kaynaklanır. Bodrum katlardan 13 tanesine girilebilmiştir. Bu
katların dış duvarları, bazalt malzemeden Kâgir tekniğiyle inşa edilmiştir. 25, 27, 36, 37, 40, 41 ve 42 numaralı örneklerde herhangi bir bölünme söz konusu olmaksızın planda bir bütünlük vardır. Diğer örneklerin ise ihtiyaca göre oda, mutfak, kiler, çamaşırlık, hizmetli odalar vb. şeklinde bölümlere ayrıldığı
görülür. Günümüzde daha ziyade odunluk veya kömürlük gibi kullanılır. Bodrum kat tavanlarının ahşap
ayaklara oturduğu görülür. Üst katlar, kâgir beden duvarlarına oturmakla birlikte bunun dışında ahşap
ayaklarla desteklenmiştir. 37 numaralı örnekte 16, 36 numaralı örnekte 15, diğer örnekler de ise 7–8
ahşap ayak bulunmaktadır. Bodrum katlar, diğer katlara göre daha alçak bir tavan yüksekliğine sahip olup,
ortalama 250 cm’lik yüksekliğe sahiptir. Evlerin çoğu eğimli araziye oturmuş olduğundan yapının giriş
cephesine bakıldığında az bir kısmı görülebilmektedir. Bu katlar az sayıda ve küçük mazgal pencereler
ile aydınlatılır. Bodrum katlara kimi evlerde bahçeden ayrı bir kapı ile girilirken, 10, 11, 25, 27, 38 ve 40
numaralı örneklerde, ayrıca zeminden üst kata geçişi sağlayan merdivenlerin altından, yani evin içinden
de merdiven ile bir geçiş verilmiştir.
İl merkezi dışında kalan konutlara bakıldığında 43 numaralı Piraziz Tirali Konağı’nda ve Tirebolu’da
bulunan konutlardan 6 tanesinde105 bodrum kata yer verilmiştir. Görele’de bulunan ve kitapta yer verilen
konutlarda bodrum kat bulunmamaktadır.
M. Zeynep Enlil, “19.Yüzyıl İstanbul’unda Konut Yapı Gelenekleri ve Kent Kültürü” Osmanlı Mimarlığının
7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir Miras” İstanbul, 2000, s.293.
103
Anton Bammer, “Çadır Anadolu Evi İlişkisi” Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut Ve Yerleşme, Habitat II,
İstanbul, 1997, s.239.
104
Eldem, a.g.e., s.
105
Kat. Nu.53,57,58,61,62,67.
102
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25- Mustafa Arda Evi

36- Dilek Demir Evi

40- Haldun Gürel Evi

Bodrum kat plan örnekleri

3.5.2. Zemin Kat Planları
İl merkezinde yer alan evlerin plan tipleri bu katın düzenlemesine göre belirlenmiştir. Buna göre katalogda yer alan evler iç sofalı ve köşe sofalı evler şeklinde 2 farklı plan tipinde inşa edilmiştir. Köşe sofalı
plan tipinde değerlendirdiğimiz konutlarda sofanın, odalar arasında yer almaması nedeni ile bu plan tipindeki konutların, dış sofalı oldukları da düşünülebilir.
Giresun merkezde bulunan evlerde zemin katlar, esas yaşam birimi olarak kullanılır. Bu katta planı belirleyen giriş sofası, oturma odası ve misafir odası olarak kullanılan odalar, mutfak, banyo ve tuvalet bulunur. Üst kat ise büyük bir salon ve yatak odalarından oluşur.

3.5.2.1. İç Sofa Planlı Evler
İç sofalı evler; odaların bir sofanın iki yanına dizildiği evlerdir. Bu plan tipi genellikle, Akdeniz, Ege,
Marmara bölgelerinde ve İç Anadolu’nun güneye bakan bölümündeki kentlerde karşımıza çıkmaktadır.
İç sofalı plan tipleri “karnıyarık” olarak da adlandırılmaktadır106. İç ve orta sofalı plan tipi, 18. yüzyıldan
itibaren belirginleşmiş ancak, 19. yüzyılda yaygınlaşmıştır107.
Giresun merkezde bulunan iç sofa planlı evler iki farklı türde görülür:
- Merdivenin Sofada Simetri Ekseni Üzerinde Olduğu Plan Şeması
- Merdivenin Sofada Simetri Ekseni Üzerinde Olmadığı Plan Şeması
3.5.2.1.1. Merdivenin Sofada Simetri Ekseni Üzerinde Olduğu Plan Şeması
Merdivenin simetri ekseni üzerinde olduğu evlerde sofanın her iki yanında ikişer büyük oda mevcuttur.
Bazı evlerde sofanın bir tarafındaki oda boydan boya açık olarak kullanılırken; genelde kapalı, gerektiğinde
ara kapılarla açılabilen iki ayrı oda şeklinde bir sistem mevcuttur. Ahşap merdiven girişin tam karşısındadır
ve altı banyo veya tuvalet olarak kullanılır. Merdiven girişi bazı evlerde çift kanatlı kapıyla kapatılmıştır.
Bu nedenle merdiven kapıları kapalıyken ilk bakışta bir odaymış gibi algılanabilmektedir108.
Toplam 69 evden, 13 tanesi109 bu plan şemasında 13 inşa edilmiştir. Bunlardan 10 tanesi merkezde,
2 tanesi Görele’de, 1 tanesi de Tirebolu’da bulunur. Merkezde bulunan konut planlarında belirli bir oran
hâkimken ilçelerde bulunan plan tipleri daha basittir.

Y. Sayan – Ş. Öztürk, Bitlis Evleri, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 2716, 2001, s. 100.
Reha Günay, Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, İstanbul, Yem Yayınları, 1999, s.62.
108
Aksoy, a.g.t., s. 103.
109
Kat. Nu.5,8,10,20,25,29,30,36,38,42, 46,47,62.
106

107
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5- Selim Gökdeniz Evi

10- Arif Yıldırım Evi

36- Dilek Demir Evi

Merdivenin sofada simetri ekseni üzerinde olduğu plan şeması örnekleri
3.5.2.1.2. Merdivenin Sofada Simetri Ekseni Üzerinde Olmadığı Plan Şeması
Merdivenin simetri üzerinde olmadığı plan şemasında, diğer plan şemasında olduğu gibi sofanın her
iki yanında odalar mevcuttur. Evlerin tamamına yakınında odalar arasında geçişleri sağlayan ara kapılar
vardır. Bu plan şemasında merdiven girişin bir tarafında, arkada, sola veya sağa dayalıdır. Merdiven burada
da, diğer plan şemasında olduğu gibi ahşaptan yapılmıştır. Simetri ekseni üzerinde olsun ya da olmasın,
merdiven altı ya tuvalet ya banyo, ya da depo olarak kullanılmaktadır110.
Bu plan şemasında inşa edilen 30 konuttan111 26 tanesi il merkezinde, 4 tanesi de Tirebolu İlçesi’nde
bulunur. Bu plan şeması, il merkezinde karşılaşılan en yaygın plan tipidir.

1- Osman Özdemir Evi

11- Fahri Akbay Evi

Merdivenin sofada simetri ekseni üzerinde
olmadığı plan şeması örnekleri
Piraziz’de bulunan 44 numaralı Tirali Konağı da
bu plan şemasında olmakla birlikte, merdiven sofanın sonunda değil, ortada iki odanın arasında bulunur. Konak, sofanın bir kapı ile ortadan ikiye
ayrılmasıyla harem-selamlık şeklinde düzenlenmiş
ve harem kısmı için kuzey cephesinde, giriş kapısının aksi istikametinde bir giriş verilmiştir.

Aksoy, a.g.t., s. 109.
1,3,4,6,7,11-17,19,22,24,28,3135,37,39-41,43,52,53,57,69.

110
111

44- Tirali
Konağı
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31- Oğuz Ekmekçi Evi

Şebinkarahisar evlerinde zemin katlar çoğunlukla iç sofalı olarak inşa edilmiştir. Üst katlara geçiş zemin
kattan verilmişse merdiven Mehmet Gedik evinde olduğu gibi sofanın sonunda bir köşeye ya da Ali Takmaz veraselerine ait evde olduğu gibi sofanın bir tarafında yer alan odaların arasına yerleştirilmiştir.

Ali Takmaz Evi

Mehmet Gedik Evi

Murat Özçubuklu Evi

Şebinkarahisar evleri zemin kat planları

3.5.2.2. Köşe Sofalı Evler
Bu plan şemasında da yapıya giriş, hemen her evde olduğu gibi cephenin tam ortasındadır. Merdiven,
girişin hemen yanında sağ veya sol tarafta, bir duvarı yanındaki odaya bitişiktir. Biri merdivenin, ikisi giriş
kapısının karşısında olmak üzere zemin katta üç oda bulunmaktadır. Bu plan tipinde bulunan konutlarda
sofanın, odalar arasında bulunmaması nedeni ile dış ve köşe sofalı plan tipi şeklinde de düşünülebilir.
Sofa çevresinde yer alan odalardan biri mutfak, diğer ikisi oturma odası olarak kullanılmaktadır. Bu
odaların kapıları çift kanatlıdır ve odalardan birbirine yine çift kanatlı kapılarla geçişler vardır. Üst kata
iki kollu ahşap bir merdivenle çıkılır. Bu merdivenin altı banyo ve/veya tuvalet olarak kullanılır112.
Katalogda yer alan toplam 69 evden, 16 tanesi113 bu plan şemasında inşa edilmiştir. Bunlardan 7 tanesi
merkezde, 3 tanesi Görele’de, 6 tanesi de Tirebolu’da bulunur. Görele ve Tirebolu’da bulunan konutlarda
plan, merkezde bulunan konutlara nazaran daha basittir. 48 numaralı evde, Giresun evlerinde karşılaşılmayan gusülhane ve yüklük bulunur. Yüklüğün kapı tarafında dolap şeklinde düzenlenmiş, odalar arası
geçişi sağlayan gizli bir geçit bulunur. Gusülhane, iki oda arasında olup, her ikisine de açılan kapısı bulunur ve ortak kullanılır.

9- Emin Yılmaz Evi

23- Mustafa Sütlaş Evi
Köşe sofalı plan şeması örnekleri

Aksoy, a.g.t., s. 112.
113
Kat. Nu.2,9,18,21,23,26,27,45,48,49,51,58,59,66-68.
112
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27- İlyas Korkut Konuralp Evi

3.5.2.3. Dış Sofalı Evler
Tamamı Tirebolu ilçesinde bulunan 7 konut114, dış sofa planlı örnekleri oluşturur. Şehrin ticari merkezi
konumundaki ana caddesi üzerinde bulunan bu evlerde; alt katın dükkân olarak planlanması nedeni ile
üst kata giriş, genellikle yan cepheden sağlanır. Buradan bir merdiven ile üst kata ulaşılır. Üst katta bir
sofa ve sofaya açılan yan yana iki oda bulunur. Banyo-tuvalet gibi birimler sofanın bir köşesinde bulunur
ve ince bir duvar ile sofadan koparılır. Evlerin eğimli bir araziye konumlanışı nedeni ile basit ve çarpık
planlı evler ortaya çıkmıştır.

54- Murat Hacıibrahimoğlu Evi

56- Hüseyin Durmuşoğlu Evi

55- Mürüvvet Küçük Evi

Tirebolu’daki Dış Sofa Planlı Ev Örnekleri

3.5.3. Üst kat Planları
İl merkezindeki evlerin üst katları, sadece yatak odası amaçlı tasarlanmıştır. Ebeveyn yatak odası olarak
tasarlanan büyük odanın salon amaçlı kullanıldığı konutlar da vardır. Bu kattaki oda sayısı, zemin katın
plan tipine göre değişiklik gösterir. Türk evlerinde üst kat, genellikle alt kattaki planın tekrarı şeklinde
olur ve odalar her zaman sofaya açılır. İl merkezindeki evlerde ise üst katta, odalar arasında bulunması
gereken sofanın ucu kapatılmış ve bu alan salona alınarak salon büyütülmüştür. Bazı evlerde bu oda ebeveyn yatak odası olarak kullanılmıştır.
Odalardan plana göre iki ya da üç tanesi sofa işlevi gören hole açılırken köşede kalan bir odaya geçiş,
odalar arasındaki kapılardan sağlanır. Odalar arası geçiş, Türk evlerinde alışıldık bir uygulama değildir.
Merdivenin simetri ekseni üzerinde olduğu iç sofalı plan şemalarında üst katta, biri büyük olmak üzere
toplam dört yatak odası bulunur. Büyük olanı ebeveyn yatak odasıdır. Bu odalardan ebeveyn odası dâhil
üç tanesi, alt kat merdiveninin üst kata ulaştığı bölümde bulunan hole açılır. Köşede kalan küçük odalardan birinin bu holle ilişkisi bulunmaz.

ODA

ODA

HOL

SALON
ODA

BALKON

114

Kat. Nu.50,54-56,60,63,64.

5- Selim Gökdeniz Evi Üst Kat Planı

64

Merdivenin simetri ekseni üzerinde olmadığı iç sofalı
plan şemalarında üst katta, biri büyük olmak üzere toplam
üç yatak odası bulunur. Büyük olanı yine ebeveyn yatak
odasıdır. Bu odalardan ebeveyn odası dâhil iki tanesi, alt
kat merdiveninin üst kata ulaştığı bölümde bulunan hole
açılır. Köşede kalan küçük odalardan birinin bu holle ilişkisi bulunmaz.

HOL
ODA

ODA

SALON

6- Salih Cihangiret Evi
Üst Kat Planı

BALKON

BALKON

Köşe sofalı plan şemalarında üst katta, biri büyük
olmak üzere toplam üç yatak odası bulunur. Büyük olanı
yine salon ya da ebeveyn yatak odasıdır. Bu odaların tamamı genellikle alt kat merdiveninin üst kata ulaştığı bölümde bulunan hole açılır.

SALON

9- Emin Yılmaz Evi
Üst Kat Planı

ODA

ODA

HOL

3.5.3.1. Çatı Arası Katı (Çatı Piyesi)
İl merkezinde bulunan evlerin üst katlarında, merdivenin üzerinde kalan boşluğu değerlendirmek amacıyla merdivenden bağımsız, holden birkaç basamaklı merdivenle ulaşılan bir bölüm bulunmaktadır.
Halk arasında çatı piyesi olarak adlandırılan bu bölüm, merdiven boşluğu ile çatı arasında kalan alandan
yararlanılarak oluşturulmuştur. Depo olarak kullanılan bu bölüm, diğer odalara göre basık olup, ortalama
100–150 cm yükseklikte olup, 4 ile 6 metrekarelik bir alana sahiptir. Bu bölüm, merdivenin üzerine doğru
genişletildiğinden dolayı L şeklinde bir plan şeması gösterir ve çatıya geçişler bu bölümden sağlanır. Bazı
evlerde bu bölümün sonradan tuvalet-banyo ya da mutfak yeniden düzenlendiği görülür.
İl merkezindeki evlerden 3, 12, 25 ve 29 numaralı örneklerde plan sonradan bozulduğu için bu bölüm
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Geri kalan örneklerin tamamında çatı arası vardır. Bu plan elemanı, ilçelerde bulunan konutlarda bulunmaz.

ODA

ODA

HOL
ODA

SALON

HOL

ODA

ODA

ODA

SALON

SALON

BALKON

BALKON

5- Selim Gökdeniz Evi

ODA

6- Salih Cihangiret Evi
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13- Selahattin Albayrak Evi

Kış aylarının sert geçtiği Şebinkarahisar’da yoğun kar yağışı nedeni ile çatılar beşik çatı şeklinde ve
yüksek olarak yapılmıştır. Böylece çatı aralarındaki yüksek kalan orta bölümler oda olarak düzenlenmiş
ve fazladan mekân kazanılmıştır. Eğimin arttığı yan kanatlar ise depo olarak kullanılmıştır. Depo olarak
kullanılan kanatların zemini sıkıştırılmış toprak şeklindedir. Bu kanatlar ön ve arka cephelere açılan küçük
boyutlu pencerelerle aydınlatılır. Çatı katına üst kat sofasından ya da odalardan birinden açılan merdiven
ile ulaşılır. Kızılca Mahallesi’nde bulunan Murat Özçubuklu evinin çatı katına yatak odasında yer alan yüklük bölümündeki gizli merdivenden ulaşılır. Çatı katlarında girişin üzerinde yer alacak şekilde çıkmalara
yer verilir.

Süleyman / Ayşe Eroğlu Evi Çatı Katı

Şebinkarahisar evlerinde beşik çatı örneği
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3.6. CEPHE ÖZELLİKLERİ
Geleneksel konutlarda ağırlığın giriş cephesine verilmesi nedeni ile tipoloji, bu cephelerin dikkate
alınmasıyla oluşturulmuştur. İl merkezinde bulunan evlerde, giriş cephesi oldukça dikkat çekicidir. Evin,
eğer sokağa bakan başka bir cephesi varsa bu cepheye de giriş cephesi kadar önem verilmiştir.
Çoğunluğu ticari merkez niteliğindeki bir cadde üzerinde dizili bulunan Tirebolu konutlarında, zemin
katların dükkân şeklinde tasarlanması nedeni ile giriş kapıları başka cephelere kaydırılmış, ana caddeye
bakan cephe, giriş cephesi olarak düzenlenmiştir.
Giresun merkez, Tirebolu ve Görele’de bulunan evlerin, cephe karakteri bakımından birbirinden farklı
olması nedeni ile bu yerlerde bulunan evlerin aynı tipoloji içerisinde değerlendirilememiş, her merkez
için kendi içinde bir tipoloji belirlenmiştir. Bu durumda aşağıdaki gibi bir cephe tipolojisi ortaya çıkmıştır.
Giresun Merkezde Bulunan Konutlarda Cephe Tipleri;
- Balkonlu cepheler
- Direk veya sütunlu kat çıkmalı cepheler
- Düz cepheler
Tirebolu İlçesi’nde Bulunan Konutlarda Cephe Tipleri;
- Ara katlı (kilerli) cephe
- Ara katlı (daireli) cephe
- Çıkmalı cephe (Zemin + 1)
- Çıkmalı cephe (Zemin + 2)
- Düz Cepheler
Görele İlçesi’nde Bulunan Konutlarda Cephe Tipleri;
- Düz Cephe (zemin + 1)
- Düz Cephe (zemin + 2)
- Düz Cephe (dükkân + 1,2,3)
Şebinkarahisar İlçesi’nde Bulunan Konutlarda Cephe Tipleri;
- Sofa Çıkmalı Cepheler (zemin + 1-2 + çatı katı)

3.6.1 Giresun Merkezde Bulunan Konutlarda Cephe Özellikleri
Giresun il merkezinde bulunan evlerde üç farklı cephe tipi tespit edilmiştir:
CEPHELER

1- Balkonlu Cepheler

2- Direk veya Sütunlu
Kat Çıkmalı Cepheler
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ÖN GÖRÜNÜŞ
0

1

2

5

3- Düz Cepheler

3.6.1.1. Balkonlu Cepheler
Türk evi olarak tanımlanan geleneksel konutların ön cephelerinde girişi vurgulamak, yer kazanmak,
ışık ve havalandırma sağlamak, iç mekânı dışa açmak, gibi nedenlerle sofa çıkması geleneği yaygındır. Giresun evlerinde ise bu uygulamanın sadece 1 örneği bulunmaktadır. İl merkezinde yer alan konutlara bakıldığında sofa çıkmasının yerini balkon almıştır. Balkonlar “Cephe Elemanları” bölümünde ayrıntılı bir
şekilde değerlendirilmiştir.
Balkonlu cephelerde üst katta, girişin üstünü kapatacak şekilde çıkma yapar ve bu çıkmayı taşıyan
kolon ya da elibelindeler mevcuttur. Balkonun çevresi burgaçlı korkuluk ile sarılmıştır. İl merkezinde bulunan 43 konuttan 31 tanesi115 ve Piraziz’de bulunan 44 numaralı Tirali Konağı balkonlu cepheye sahiptir.
Bunlardan 14 ve 30 numaralı 2 örnek 4 pencereli, geri kalan 29 örnek ise üç pencereli cephe tipine sahiptir.
Bu tipteki cephelerde kompozisyon düzenlemesi şöyledir:
Bodrum katı bulunan evlerin cephesinin yaklaşık 1 ile 1,5 metrelik kısmı görülür. Giriş merdiveni simetri ekseni üzerinde ise merdiven, cephenin tam ortasına gelir. Bodrum kat girişleri köşeye yakın bir
noktada bulunur. Zemin kat cephesi; ortada giriş kapısı, yanlarda birer pencere ve sahanlığı saran burgaçlı
korkuluktan oluşur. Pencerelerin üzerinde S ya da C kıvrımlı burgaçlar bulunur. Üst kat cephesinin ortasında; burgaçla sarılı balkon, balkona açılan kapı ve kapının iki tarafında simetrik birer pencere bulunur.
Bu kat, genellikle profilli, nadiren de düz bir saçakla son bulur. Çatı ise çatı penceresinin yönüne göre
şekillenir.CEPHELER
Çoğunluğu profilli olan kat ve köşe silmeleri ise cephelerin vurgulanmasında kullanılan en
önemli unsurdur.

Üç Pencereli Balkonlu Cepheler

5- Selim Gökdeniz Evi

8- Hikmet Ergün Evi

CEPHELER

DOĞU CEPHESİ GÖRÜNÜŞÜ ÖLÇEK: 1/50

0
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2

5

0

1

2

5

10- İl Özel İdaresi Evi

Üç Pencereli Balkonlu Cepheler
ÖN GÖRÜNÜŞ
0

1

2

5

KUZEY CEPHESİ GÖRÜNÜŞÜ

5- Selim Gökdeniz Evi
115

8- Hikmet Ergün Evi

Kat. Nu.1,2,4-8,10-12,14,17-20,22-25,30-35, 38-43.
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11- Şükriye Akbay Evi

Dört pencereli balkonlu cepheye sahip olan iki adet evin, planda ve detayda Giresun evleri tipolojisine uygun olmasına rağmen oranların bozulması nedeni ile diğer örnekler kadar ölçülü ve dengeli olmadığı anlaşılmaktadır.

Dört Pencereli Balkonlu Cepheler

CEPHELER

KUZEY CEPHESİ

KUZEY CEPHESİ

0

1

2

0

1

2

5

0

1

2

5

5

DOĞU CEPHESİ

14- İlhan İhtiyaroğlu Evi

29- Nevzat Goloğlu Evi

3.6.1.2. Direk veya Sütunlu Kat Çıkmalı Cepheler
İl merkezinde bulunan 43 konuttan 8 tanesi116 direk veya sütunlu kat çıkmalı cephe düzenindedir.
Bunlardan 28, 29 ve 36 numaralı örnekler 4 pencereli, diğerleri 3 pencerelidir. Bu tip cepheler genellikle
girişin sıfır kotundan olduğu konutlarda görülür.
Konutlardan 3, 28 ve 29 numaralı olanların planlarıyla oynanarak çıkma altında kalan kısmının, kısmen
odaya katıldığı görülür. Çıkma genişliği konuta göre 125 ile 175 cm. arasında değişir. En dar örneği 125
cm. ile 36 numaralı Dilek Demir evi, en geniş örneği 175 cm. ile 26 numaralı Celaleddin Önbayrak evidir.
Kat çıkması, 28, 36 ve 37 numaralı konutlarda köşelerde; yan duvar üzerine, ortada ise sütunlara oturur. Diğer konutlarda çıkmanın tamamı sütunlarla desteklenir. 29 numaralı konutun özgünlüğü bozulmuştur.
3 numaralı konut ikisi taş ikisi ahşap 4 sütun ile, 15 numaralı konut tamamı ahşap 6 sütun ile, 26 numaralı konut tamamı taş 6 sütun ile, 28 numaralı konut tamamı ahşap 3 sütun ile, 36 numaralı konut tamamı taş 4 sütun ile 37 numaralı konut tamamı taş iki sütun ile desteklenir.
DOĞU CEPHESİ

0

1
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5

3 Pencereli Direk veya Sütunlu Kat Çıkmalı Cepheler

13-M. Selahattin Albayrak Evi

116

15- Atilla Aral Evi

Kat. Nu.3,13,15,26,28,29,36,37.
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26- Celaleddin Önbayrak Evi

4 Pencereli Direk veya Sütunlu Kat Çıkmalı Cepheler

28- Hasan Kaya Evi

29- Nevzat Goloğlu Evi

36- Dilek Demir Evi

Direk veya Sütunlu Kat Çıkmalı Cepheler

15- Atilla Aral Evi

26- Celaleddin Önbayrak Evi

36- Dilek Demir Evi

3.6.1.3. Düz Cepheler
İl merkezinde bulunan 43 konuttan yalnızca 4 tanesi117 düz bir cepheye sahiptir. Bu tip cephelerde,
çıkma ya da balkon bulunmaz. 9 ve 27 numaralı konutlarda üç, 16 ve 21 numaralı konutlar da 4 pencereli
örnekleri bulunur. Çok kullanılan bir cephe tipi değildir. 9 ve 27 numaralı konutların giriş cephesinin
aksi yönündeki cepheleri balkonlu cephe tipindedir. 21 numaralı örnek tipoloji dışı olup, plan, cephe
düzenlemesi ve diğer özellikleri bakımından Giresun evleri ile uyuşmadığı görülür. Dolayısı ile Giresun
evlerinde cephenin, balkonlu ya da direk veya sütunlu kat çıkmalı tiplerde inşa edildiği ortaya çıkar.

3 Pencereli Düz Cepheler

9- Emin Yılmaz Evi
117

CEPHELER

27-İlyas Korkut Konuralp Evi
ÖN CEPHE GÖRÜNÜŞÜ

Kat. Nu.9,16,21,27.
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0
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4 Pencereli Düz Cepheler
CEPHELER

16- Necmiye Duran Evi

21- Eyüp Kırömeroğlu Evi

ÖN GÖRÜNÜŞ
0

1

2

5

3.6.2. Görele İlçesi’nde Bulunan Konutlarda Cephe Özellikleri
Görele’de bulunan konutların yer aldığı mahalli çevre ve konut sahibinin ekonomik durumu, cephe
düzenlemesinin oluşumunda belirleyici olmuştur. Görele İlçesi’nde bulunan konutlarda Kâgir olmayan
duvarların sac malzeme ile kaplandığı görülmektedir. Bu ilçeye özgü bir gelenek olarak konutlarda, cephenin saçak ile birleştiği noktalarda cepheyi baştanbaşa saran ahşaptan diş sırası motifi bulunan bir şerit
kaplar. Bu uygulama, Giresun genelinde, Görele İlçesi dışında kalan konutlarda görülmez. İzmir Urla İlçesi
Zafer Mahallesi’nde yer alan bazı konutlarda, bu düzenlemeye rastlanır118.
Pencereler 1/2½ oranlı giyotin tipte olmakla beraber üç adet giyotin pencerenin bitiştirilmesiyle oluşturulmuş 3/4½ oranlı pencereler de bulunmaktadır.
Görele ilçesinde cephe düzenlemesi bakımından üç farklı tip tespit edilmiştir.
YAN GÖRÜNÜŞ

0
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2

5

3.6.2.1. Düz Cephe (Zemin + 1 Katlı, Çatı Pencereli)
Mahalle içinde bulunan ve mütevazı hayat süren ailelerin yaşadığı konutların zemin üzeri bir katlı olduğu, cephenin ortasında ya da bir köşesinde giriş kapısının bulunduğu, zemin katta iki, üst katta üç,
dört ya da beş pencereli olabileceği, üst örtünün kırma çatı olduğu, çatının ön cepheye bakan yönünde
çatı penceresinin yer aldığı görülür. Zemin kat pencerelerin parmaklık şeklinde çubuklarla korkulukları
bulunur.
Çatı penceresi, bu tipin en belirgin özelliklerindendir. 46 ve 47 numaralı konutlar, 46 numaralı konutun doğu yönünde bulunan Tahsin Karadeniz evi, batı cephesinde maliki öğrenilemeyen konut ve mahalle
içerisinde bulunan çok sayıda konut bu tipteki cephe düzenlemesine örnek teşkil eder.
47 numaralı örnekte tipoloji dışı olarak, kiler amaçlı kullanılan bir kat ilave edilmiştir. Göynük evlerinde sıkça karşılaşılan bu uygulamanın Giresun’da başka örneği yoktur. Girilemeyen konutlar katalogda
yer almamıştır.

118

Burcu Şengin, Urla Tarihi Kent Merkezindeki Konut Mimarisinin İncelenmesi ve Cumhuriyet Döneminde Meydana Gelen Değişimlerin Koruma Bağlamında İrdelenmesi: Zafer Caddesi Örneği, İzmir, Dokuzeylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık
Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2007, s, 110, 227.
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Tahsin Karadeniz Evi

Tahsin Karadeniz

Güreller Evi Güney Cephesi

46-Güreller Evi

Güreller Evi, Batı Komşusu

Güreller, Batı Komşusu

Soğuksu Mahallesi’nde bulunan zemin + 1 katlı, çatı pencereli konutlar

3.6.2.2. Düz Cephe (Zemin + 2 Katlı)
Ekonomik ve sosyal bakımdan üst düzey hayat süren ailelerin yaşadığı bu tip cepheye sahip konutlar,
zemin üzeri iki kat şeklinde düzenlenmiştir. Bodrum katı olmayan bu evlerde zemin katların kiler olarak
kullanılır. Bu tip yapılarda üst katlarda dörder pencere bulunur. Kırma çatı olan bu evlerde üst örtü alaturka kiremittir. 48 numaralı Ümit Öztürk, 49 numaralı Ömer Aksoy, katalogda yer almayan Vecihi Öztürk
ve Mebus Şevket Bey evleri bu tipin örneklerindendir.

72

Mebus Şevket Bey Evi

Mebus Şevket Bey Evi

48- Ümit Öztürk Evi

49- Ömer Aksoy Evi Kuzey Cephesi

48- Ümit Öztürk Evi

49- Ömer Aksoy Evi

3.6.2.3. Düz Cephe (Dükkân + 1,2,3 Katlı, Beşik Çatılı)
Daha çok ticari alanlarda bulunan bu tipteki konutlar inşa edilirken alt katı dükkân olarak düzenlenir.
Zemin üzeri bir ya da iki kat şeklinde tasarlanan bu tipteki yapılar, beşik çatı ile örtülür. Çatının ön cepheye bakan orta noktasında iki büyük iki küçük olmak üzere 4 adet penceresi bulunur. Çatı katlarının 45
numaralı örnekte olduğu gibi daire şeklinde olanları da vardır. Zemin katlar dükkân olduğundan evin
girişi ya ön cephenin bir kenarında, ya da yan cepÖzlem Günal Evi
hede bulunur. Dükkânlar, sac kepenkle korunur. 45
numaralı Hadi Karahacıoğlu evi, katalogda yer almayan Yağcı Hüseyin, Melahat Gürel ve Özlem Günal
Evleri, bu tipin örneklerindendir.
Bu tip cephe düzenlemesine sahip konutlar, Giresun genelinde yalnızca Görele İlçesi’nde yer almakta olup, bu düzenlemeye daha çok Gümüşhane
İli geleneksel konutlarında rastlanır. Kar yağışının
yoğunluğu nedeni ile beşik çatılı yapılan Gümüşhane evleri, Görele’de ticari sahalarda bulunan bu
konut tipinin ilham kaynağı olmuştur. Ancak Görele’de yer alan konutların Gümüşhane konutlarından
farklı olarak zemin katlarının dükkan olarak kullanıldığı unutulmamalıdır. Aynı tarz cephe düzenlemesine az da olsa Trabzon evlerinde de rastlanır.
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Yağcı Hüseyin Evi

45- Hadi Karahacıoğlu Evi

Melahat Gürel Evi

Giresun Evlerinde Cephe Düzenlemeleri

Yağcı Hüseyin Evi

45- Hadi Karahacıoğlu Evi

Melahat Gürel Evi

Gümüşhane Geleneksel Konutlarında Cephe Düzenlemeleri (Nilüfer Kara’dan)

3.6.3. Tirebolu İlçesi’nde Bulunan Konutlarda Cephe Özellikleri
Tirebolu İlçesi’nde bulunan geleneksel konutlar, Gazipaşa Caddesi üzerinde yoğunlaşır. Ticari bir alan
olan bu caddede bulunan evlerin zemin katları dükkân şeklinde düzenlenmiştir. Cephe elemanlarından
olan pencereler, genellikle giyotin tipi pencereler olup, Görele örneklerinde olduğu gibi 1/2 oranlı pencerelerle beraber üç adet giyotin pencerenin bitiştirilmesiyle oluşturulmuş 3/4 oranlı pencereler de bulunmaktadır. Çoğunluğu bitişik düzende inşa edilen konutların bazılarının arasında 1,5 ile 2 metre arasında
boşluk bırakılarak giriş bölümü yan cepheye kaydırılır. Bu şekildeki örnekler, caddeye bakan cephelerde,
zemin katları dükkân amaçlı kullanıldığı örneklerdir.
Görele’de olduğu gibi Tirebolu’da bulunan konutlarda da taş olmayan duvarların sac ile kaplandığı görülür ve sac kaplı evlerin sayısı çoğunluğu oluşturur.
Alan üzerinde yapılan çalışmalarda 3 farklı cephe tipi tespit edilmiştir.
- Ara katlı (kilerli) konut cepheleri
- Ara katlı (daireli) konut cepheleri
- İçbükey çıkmalı konut cepheleri (Zemin + 1)
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- İçbükey çıkmalı konut cepheleri (Zemin + 2)
- Düz Cepheler
Bunların dışında çalışma alanı sınırları içerisinde kalan tek cumbalı cephe örneği olan 53 numaralı
Mustafa Kademoğlu konutu Tirebolu’da bulunur.

3.6.3.1. Ara Katlı (Kilerli) Konut Cepheleri
Bu tip, ticari saha içerisinde yer alan ve alt katları dükkân şeklinde kullanılan konutlarda görülür.
Zemin katta, sofanın caddeye bakan tarafında dükkân sıraları bulunur. Dükkânlar, zemin kata göre daha
basık yapılır Zemin katın tavanı ile dükkân tavanı arasında kalan yaklaşık bir buçuk metre yükseklikteki
boşluk ise ara kat şeklinde tasarlanır. Ara kata, üst kata çıkılan merdivenden dar bir kapı ile geçilir. Bu ara
kat, kiler olarak kullanılır ve sadece Tirebolu İlçesi’ne özgü bir uygulamadır. Sofanın diğer tarafında kalan
odalar ise normal yüksekliğindedir. Katalogda yer alan 57 ve 62 numaralı örneklerle Yüzbaşıoğulları ve
Asiye Hacıibrahimoğlu evleri bu tipin örneklerindendir.

ARA KAT

B DETAYI

GÜNEY CEPHESİ

0

1

2

5

57- Ahmet Terzi Evi

AA KESİTİ
0

57- Ahmet Terzi
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1

2

5

62- Hasan Paşa Konağı

Yüzbaşıoğulları Evi

B DETAYI

C DETAYI

A DETAYI

B DETAYI

GÜNEY CEPHESİ

0

1

2

5

62- Hasan Paşa Konağı

Yüzbaşıoğulları Evi

Asiye Hacıibrahimoglu
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3.6.3.2. Ara Katlı (Daireli) Konut Cepheleri
Bir önceki tiple aynı özelliklere sahip olmakla birlikte, bir takım farklılıklar görülür. Plan tipi, bir sofa
ve sofanın cadde yönünde zemin katta dükkân sırası, dükkânın üzerinde daire olarak kullanılan basık bir
ara kat, ara katın üzerinde normal boyutlarında üst kat şeklinde gelişir. Ara katın üzerinde bulunan üst
kat, 1 metreye yakın çıkma yapar. Katalogda yer alan 50 numaralı örnek, Fehime Kılıçoğlu evi ve bugün
yıkılmış olan Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan ev, bu tipin örnekleridir.

Fehime Kılıçoğlu Evi
50- Kaya Kozluca Evi

50- Kaya
Kozluca
Evi

Fehime Kılıçoğlu Evi

Bu tipteki evlerin pek çoğunun yıkıldığı ya da tadilatla yenilendiği görülmüştür. Yenilenen bu konutlarda bir önceki yapının cephe düzenine sadık kalınmıştır.

Gazipaşa Caddesinde Bulunan Konut Cephelerinden 2. Tip Örnekleri
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3.6.3.3. Çıkmaları İçbükey Taşıyıcılı Cepheler (Zemin + 1)
Ticari alanlarda bulunan bu tipteki evlerin zemin katları dükkân şeklinde tasarlanmıştır. Üst kata giriş,
cephenin kenarında olan bir kapıdan sağlanır. Bu tip konutların çoğunda 3/4½ oranlı bitişik 3 sıra şeklinde
giyotin pencere kullanılmış olmakla birlikte½1/2 oranlı dört bölmeli giyotin pencerelerin kullanıldığı da
görülür. 58, 61 ve 66 numaralı konutlar ile katalogda yer almayan Atilla Taştemeloğlu, Asım Öztürk ve
Sibel Çeyiz’in bulunduğu konutlar bu tipin örneklerindendir. 58 ve 66 numaralı konutlarda yan cephelerin
çıkma yaptığı görülür.

61- Reisoğlu Evi

Atilla Taştemeloğlu Evi

Asım Öztürk Evi

Sibel Çeyiz

A DETAYI

ÖZDİLEK

CEPHESİ

61- Reisoğlu Evi

Muzaffer Kılıçoğlu Evi
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Asım Öztürk Evi

3.6.3.4. Çıkmaları İçbükey Taşıyıcılı Cepheleri (Zemin + 2)
Bir önceki tiple aynı özelliklere sahip olmakla birlikte, bu tipteki konutlar zemin üzeri 2 kat şeklinde
inşa edilmiştir. Pencereler 1/2½ oranında dört bölmeli giyotin tipindedir. Bazılarının sonradan değiştirildiği
görülür. Cepheler, çoğunlukla sac ile kaplıdır.
Bu cephe tipinin uygulandığı 7 konut 119 tespit edilmiştir.

60- Şeref Tarakçı

64- Emrullah Karaman

65- Mustafa Türker

Murat Hacıibrahimoğlu, Mürüvvet Küçük, Hüseyin Durmuşoğlu Evleri (soldan sağa)

MEŞE

KİTAP

OYUNCAK & HEDİYELİK EŞYA

KIRTASİYE

Tel: 411 22 05

1
ELK.
SU

60- Şeref Tarakçı
GÜNEY CEPHESİ

119

0

1

2

5

CEPHE GÖRÜNÜŞ Ö:1\50
64Emrullah Karaman

Kat. Nu.54-56, 60,64,65,68.
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65- Mustafa Türker

BATI CEPHESİ

0

1

2

5

3.6.3.5. Düz Cepheler
Bu tipte yer alan cephe grubunda çıkma ya da balkon bulunmaz. Konutlar, zemin üzeri iki katlı olarak
inşa edilir. Pencereler, 1/2½ ya da 3/4½ oranlı olup, 1/2½ oranlı pencereler dört, 3/4½ oranlı pencereler iki
bölmeli olup, evlerde her iki pencere tipinin birlikte kullanıldığı görülür. Kırma çatı ile örtülür. Hepsinde
çatının ön cepheye bakan yönünde çatı penceresi bulunur.
Katalogda 51, 52, 59 ve 63 numaralı dört örneği bulunur.

51- Hamit Hanoğlu

52- Kamil Aksav

63- Ümit Merdan

A DETAYI
B DETAYI

B DETAYI

A DETAYI

TİREBOLU AV BAYİ
HERTÜRLÜ KARA VE DENİZ AV MALZEMELERİ
TELFAX:0454 411 26 51 -GSM: 0537 464 80 16

KUZEY CEPHESİ

0

1

2

51- Hamit Hanoğlu

5

KUZEY CEPHE GÖRÜNÜŞÜ

52- Kamil Aksav

0

1

2

5

CEPHESİ

63- Ümit Merdan

3.6.4. Şebinkarahisar İlçesi’nde Bulunan Konutlarda Cephe Özellikleri
Şebinkarahisar’daki 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 çıkmalar bulunur. Bu şekli ile evlerin ön cepheleri zemin ve çatı katı olmak üzere iki; yan ve arka cepheleri
zemin, üst ve çatı katı olmak üzere üç katlı olarak cephe verir.
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Şebinkarahisar evlerinin ön cephe görünüşleri

Şebinkarahisar evlerinin ön cephe fotoğrafları
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Şebinkarahisar evlerinin yan ve arka cephe görünüşleri
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Şebinkarahisar evlerinde temeller subasman seviyesine kadar yığma taş olarak inşa edilir. Duvarın toprakla ilişkisi kesildikten sonra üst katlar bağdadi sistemle örülür. Bağdadi sistemin üzerinde bol saman karışımlı çamur sıva uygulandıktan sonra yüzey, beyaz kireçle sıvanır. Şebinkarahisar evlerinde cephelere
hareketlilik kazandıran ve bu evleri diğer ilçelerdeki evlerden farklı kılan en belirleyici özellik, kat ve
köşe silmeleri ile içbükey saçak uygulamalarıdır. Evlerin köşeleri ile kat aralarında görülen silmeler 20 ile
25 cm. genişlikte olup, yüzeyden ortalama 3 cm. dışa taşmaktadır. Kat ve köşe silmelerinin birleştiği
yerler köşebent şeklinde yapılmıştır. Ahşap parçalar köşe silmelerinde yatay; kat silmelerinde ise diyagonal
yönde dizildikten sonra üzerleri sıvanmıştır. İçbükey eğimli saçak uygulamaları da aynı tarzdadır.

Şebinkarahisar evlerinde kat ve köşe silmeleri

Şebinkarahisar’daki evlerin çoğunlukla eğimli arazi üzerinde yer alması nedeni ile zemin katlar kotun
altında kalmakta, bu katlar arka/yan sokak ve bahçelere cephe vermektedir. Ana yola bakan ön cephenin
ortasında cümle kapısı yer alır. İki kanatlı ve ahşap olan bu kapının iki tarafında birer ya da ikişer adet
pencere bulunur. Pencereler bire tane ise kareye yakın, ikişer tane ise düşey dikdörtgen biçimlidir. Kızılca
mahallesinde evlerden bazılarında girişin bir köşesine sonraki dönemlerde çıkma yapılarak buraya küçük
bir tuvaletin eklendiği görülmüştür. Girişin üzerinde yer alan sofa çıkmasının ön yüzünde ikişer, yan yüzlerinde birer adet pencere bulunur. Pencereler kanatlı ya da giyotin olabilmektedir. Çıkmanın köşeleri
de silme ile belirginleştirilmiş ve üzeri üçgen alınlık şeklinde düzenlenmiştir. Ön cephe, üstte beşik çatının
içbükey biçimli bağdadi saçağı ile son bulur. Yan ve arka cephelerde kat araları ve köşeler silmelerle vurgulanmış olup, büyük boyutlu yapılarda sofa uçlarına da çıkmalar yapılmıştır.

Kızılca Mahallesi’nde Süleyman – Ayşe Eroğlu Evi
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Kızılca Mahallesi’nde Süleyman – Ayşe Eroğlu Evi

Kızılca Mahallesi Yiğitler Sokak’a cephe veren evler, Fatih Mahallesi’nde yer alan evlere nazaran
daha küçük boyutlu ve mütevazı yapılardır. Buradaki tarihi doku diğer mahallelere bakışla daha iyi korunmuştur.

Kızılca Mahallesi Yiğitler Sokak’taki geleneksel konutlar
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3.7. CEPHE ELEMANLARI
3.7.1. Giriş ve Giriş Kapısı
Konut girişleri ve kapılar üzerine hazırlanmış kapsamlı bir yayın bulunmamaktadır. Mevcut olan “İstanbul’da Konut Girişleri ve Kapılar” isimli yayın ise bir katalog çalışması mahiyetinde olup, İstanbul’da
yer alan 19. yüzyıla ait apartman tipi konut kapılarını, değerlendirme ve tipolojiye yer vermeksizin incelemiştir120.
Kapı genel olan dıştan, özel olan içe geçişi sağlayan mimari bir birim olup, fiziksel koşullar ve sosyal
karaktere paralel olarak biçimleniş gösterir. Kapılar, kendilerini oluşturan malzemelerden başka, genellikle yer aldıkları cephe içerisinde, kimisinde basit ahşap çerçeveyle, kimisinde söveler, profiller, lentolar,
alınlıklar, konsollar, kemerler, plastrlar vb. mimari elemanlarla cephe düzenine kaynaşır.
İl merkezinde bulunan 21 numaralı örnek dışındaki 42 konutun tamamında, Piraziz Tirali Konağı’nda,
Görele’de bulunan 3 konutta121, Tirebolu’da bulunan 57, 59 ve 69 numaralı konutlarda, giriş kapısı cephenin tam ortasında bulunur. Cephenin tam ortasında olmayan ya da farklı bir cepheden girişi olan konutlarda zemin katlar dükkân olarak kullanılmaktadır. Giresun merkezde bulunan konutlarda ana girişler
ortalama 135 cm genişliğe, 260 cm yüksekliğe sahiptir. İlçelerde bulunan konutlardaki girişlerin karakteristik özelliği bulunmaz.
İl merkezinde bulunan konutlardaki girişler ve giriş kapıları, pencere durum, malzeme, tabla düzenlemesi ve tablalarda yer alan motiflere göre gruplandırılabilir. Bu özelliklere göre kapılar, aşağıdaki başlıklar adı altında değerlendirilmiştir. İlçelerde bulunan konutların giriş kapılarında ise sadece tabla
düzenlemeleri il merkezi ile benzerlik gösterir. Ahşaptan iki kanatlı
olarak yapılan Şebinkarahisar evlerindeki giriş kapılarının tabla düzenlemeleri bakımından farklılık gösterir. Her kanat üçer adet kalın
tahtanın yan yana getirilmesiyle oluşturulmuştur. Ortadaki tahtanın
kenarlarına gelecek şekilde her kanadın üzerine çıtalarla birer adet
düşey dikdörtgen biçimli tabla yapılmıştır. Üzerine yatay biçimde
yerleştirilen pencereler bulunan kapılarda kadın ve erkeklerin kullanımı için ikişerli tokmak kullanımı yaygındır.

Şebinkarahisar Kızılca Mahallesi’ndeki konutların giriş kapılarından örnekler
120
121

Bkz. Vedia Dökmeci vd., İstanbul’da Konut Girişleri ve Kapılar, Literatür Yayıncılık, İstanbul 1996.
Kat. Nu.46-49.
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İl merkezinde bulunan konutlardaki girişler ve giriş kapıları şu şekilde sınıflandırılabilir:
Pencere Durumuna Göre Giriş Düzenlemeleri
Pencereli Girişler
Penceresiz Girişler
Malzemesine Göre Giriş Kapıları
Metal kanatlı kapılar
Ahşap kanatlı kapılar
Tabla Düzenlemesine Göre Giriş Kapıları
Üst ve alt tabla dikey dikdörtgen, orta tabla yatay dikdörtgen ya da kare düzenlemeye sahip olanlar
Üst tabla dikey dikdörtgen, orta ve alt tabla kare düzenlemeye sahip olanlar
Eşdeğer büyüklükte 4 tablalı olanlar
Tablalardaki Motif Düzenlemesine Göre Giriş Kapıları
Üst tablası dilimli elips şeklinde düzenlemeye sahip olanlar
Üst tablası baklava dilimi şeklinde düzenlemeye sahip olanlar
Üst tablası yivli düzenlemeye sahip olanlar
Sade bir düzenlemeye sahip olanlar

3.7.1.1. Pencere Durumuna Göre Giriş Düzenlemeleri
A- Pencereli (Işıklıklı) Girişler
Bu tipte, kapının her iki tarafında ortalama 175 cm yükseklik, 35 cm genişliğe sahip dikey birer pencere bulunur. Sofanın tam ortasına yerleştirilen bu pencereler, sofayı aydınlatma amaçlı yapılır. Bu pencereler üstten alta iki parça olup, dıştan korkulukludur. Korkuluklardan 6 tanesi122 S kıvrımlı, 3 tanesi123
de C kıvrımlıdır. Diğerlerinin korkulukları sonradan değiştirilmiştir.
İl merkezinde yer alan konutların giriş kapısından 21 tanesi124 bu tiptedir. 10,16 ve 43 numaralı konutlarda kapının sadece bir tarafında pencere bulunur. Bu tip pencereler, Akşehir ve yakınlarında halk
arasında “kimgeldi” penceresi şeklinde bilinmektedir.
Bu tipteki kapılardan 4 tanesinde125 giriş kapısının dışına gelecek şekilde daha basit tasarlanmış bir
kapı daha vardır. Camlı olan bu kapılar, gündüzleri evin ışık alması amacıyla açılan ana kapının yerine
kullanılmak, aynı zamanda giriş kapısını iklimsel etkenlerden korumaktadır.
Bu tipteki pencereli giriş kapılarına, batı bölgelerinde sıkça rastlanmakla beraber İstanbul’da 19. yüzyıl
apartman kapıları, Giresun’da bulunan örneklere en yakın uygulamalardır126. Yine Üsküdar Bağlarbaşı’nda
bulunan konutlarda ve Adapazarı Cevat Bey Köşkü’nde127, Bursa’da Ormancılık Müzesi olarak kullanılan
Saatçi Köşkü’nde, Akşehir’de Batı Cephesi Karargahı Müzesi binasında128, Pazaryeri’nde Yüzbaşı Mahallesi
Bursa Sokak No:29’da yer alan evde129, Bozüyük’te Kasımpaşa Mah. Hacıibrahim Sokak No: 12’de bulunan
konutta130, Gerze’de yer alan tescilli evlerden bazılarında rastlanmıştır.

122

Kat. Nu.9,14,15,18,20,35.
Kat. Nu.8,10,11.
124
Kat. Nu.2,4,5,8-11, 14-16, 18, 20, 24,26,33-35, 38,43,44.
125
Kat. Nu.4, 5, 10, 35.
126
Kat. Nu.İstanbul’daki örnekleri için bkz. Dökmeci vd, s.20, 31, 203.
127
Günay, a.g.e., s. 193,194.
128
Musa Erkoç, Akşehir Tarihi Kent Merkezi’nin Korunmasında Yayalaştırılmasının Etkinliğinin İrdelenmesi, Konya, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008.
129
Gözde Çelebioğlu, Pazaryeri’nde Tarihi Türk Evlerinin Cephe Örnekleri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Eskişehir 2006, s. 63.
130
Can Erpek, Bozüyük’te Tarihi Türk Evlerinin Cephe Özellikleri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008, s. 69.
123
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15- Atilla
Aral

11- Fahri
Akbay

35- Ali Tığlıoğlu

8-Hikmet Ergün

9-Emin Yılmaz

10-İl Özel İdaresi(Arif Yıldırım’dan

B- Penceresiz Giriş Düzenlemeleri
Bu tipte olan kapılar ahşap ya da taş silme ile çevrelenmiştir. Taş silmeler genelde sade bırakılmakla
birlikte, 31 numaralı konutta olduğu gibi profillerle hareketlendirilen örnekler de vardır. Ahşap olanların
tamamına yakınında sövelerin üzeri yivlidir.
İl merkezinde yer alan konutların giriş kapılarından 22 tanesinde131, Görele ve Tirebolu’daki konutların
tamamında, giriş kapıları bu tiptedir.
131

Kat. Nu.1,3,6,7,12,13,17,19,22,23,25,27-32,36,37,39,41,42.
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37- Veteriner
Hekimler
Odası

42- Eczacılar
Odası

36- Dilek Demir
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37-Veteriner Hekimler Odası

36-Dilek Demir

38-Aysel Fatma Aykutoğlu

3.7.1.2. Malzemesine Göre Giriş Kapıları
Giresun konutlarında kapılar, demir ve ahşap olmak üzere iki tipte görülür. Demir değişik formları
oluşturmak açısından daha kullanışlı ve kolay biçimlendirilebilir bir malzeme olsa da Giresun’da ahşapla
oldukça zengin biçimler ortaya çıkarılmıştır.
A- Metal Kanatlı Kapılar
Giriş kapılarından 4 tanesi132 demir kanatlıdır. Ayrıca 1 ve 44 numaralı kapıların arka giriş kapıları da
demir kapıdır. Yine Orhan Yılmaz Caddesi üzerinde yer alan konutta bu tip bir giriş kapısı bulunur. Bu
tipteki kapılar, eşdeğer büyüklükte üç adet tabladan oluşur. Tablalarda 5 numarada normal diğerlerinde
içbükey kenarlı baklava dilimi motifleri görülür. 9 numaranın orta tablası farklı olarak elips şeklinde düzenlenmiştir.
Avrupa’da 19. yüzyıl sonralarına doğru oluşan bazı milliyetçilik eylemlerinin etkisi ile mimaride neogotik, neoromantik, neoklasik, neorönesans gibi üslupların benimsenmiştir. Bu akımlardan özellikle neoklasik ve artnouveau üslupları, İstanbul’da çok sayıda apartman ve konut kapılarında görülebilir133.
Giresun’da yer alan metal kanatlı kapılardan özellikle 44 numaralı konut kapısı, bu akımların etkisini en
iyi yansıtan örnektir.

20- Yurdanur Özdemir

132
133

9- Emin Yılmaz

44-Tirali Konağı

Kat. Nu.5,9,20,44.
Ayrıntılı bilgi için bkz., Dökmeci vd., s.16-19.
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Orhan Yılmaz Caddesi
üzerinde bir evin
kapısı

5-Salim Gökdeniz

9-Emin Yılmaz

20-Yurdanur Özdemir

B- Ahşap Kanatlı Kapılar
Giriş kapılarından 27 tanesi134 ahşap kanatlıdır. Kestane ağacı işlenebilirliği ve dayanıklılığı nedeni ile
tercih sebebi olmuştur. Kapıların tamamı koruma amaçlı boyanmıştır.

Giresun Kent Müzesi binası
kapısı

10-İl Özel İdaresi(Arif Yıldırım’dan

134

Zeytinlik’te bir ev kapısı

35-Ali Tığlioğlu

Kat. Nu.1,8,10-13,15,16,18,19,22-26,28-30,32,33,35-38,41-43.
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41- Mimarlar Odası

36-Dilek Demir

3.7.1.3. Tabla Düzenlemesine Göre Giriş Kapıları
İl merkezinde bulunan kapılarda, tablalar tek yüzlüdür. Kapının içten ve dıştan daha gösterişli olması
için iç yüz için başka, dış yüz için başka tabla yapılır ve birleştirilerek kapıya monte edilir. Tablaların
formlarına göre 3 farklı tip tespit edilmiştir.
A- Üst ve Alt Tabla Dikey Dikdörtgen, Orta Tabla Yatay Dikdörtgen Ya da Kare Düzenli Kapılar
Bu tip düzenlemede, üst tabla, alt tablaya göre daha yüksektir. Orta tabla ise kare ya da yatay dikdörtgen formludur.
Giriş kapılarından 25 tanesi135 bu tiptedir. Bu tipteki tabla düzenlemesi yurt genelinde karşılaşılan bir
uygulama olup, Mersin’de Rafet Vanlı Evi’nde136 Gümüşhane de İbrahim Aykaç, İ. Fazıl Enkavi, Erdemir
Akagün, Muammer Daloğlu, Hüseyin Hikmet, Mehmet Karabeyoğlu, H. Raif Tuna, H. Mahmut Şannkardeş, M. Aksoy, H. Fehmi Ataç, Nurettin Yücel Evleri ile İhsan Efendi ve Ramiz Bey konaklarında137; Isparta’da Sermet Mahallesi, 1208 Sokak’ta bulunan (Kat. No: 131 ) konutta138; Bolu’da 13 katalog numaralı
konutta139, Ordu’da İnci Oral, Harun Furtun, Hami Gözükan140 ve Aziz Furtun Evi’nde141, İstanbul’da,
Zeyrek Semti Haydar Mahallesi’nde yer alan çok sayıda konutta142, Bergama’da İttihat Terakki Caddesi,
657 ada, 69 parselde yer alan konutta143, Beyoğlu Çukurcuma Altıpatlar Sokağı 29 numaralı konutta144,
Pazaryeri’nde Yüzbaşı Mahallesi Bursa Sokak No 35’de yar alan 10, 12, 15, 29 ve 35 kapı numaralı konutlarda145, görülmüştür.

8-Hikmet Ergün

10-İl Özel İdaresi(Arif Yıldırım’dan

35-Ali Tığlıoğlu

B- Üst Tabla Dikey Dikdörtgen, Orta ve Alt Tabla Kare Düzenli Kapılar
Giriş kapılarından 8 tanesi146 bu tiptedir. Bu tipte tabla düzenlemesine sahip kapı örnekleri, Giresun
il merkezi dışında henüz tespit edilememiştir.
135

Kat. Nu.1,8,10-12,15,18,19,22-25,29-32,34,35,41,42,50,61,62,65,68,.
Günsel Renda vd., Mersin Evleri, Ankara 1995, s.125.
137
Kara, a.g.t., Tablo-3.
138
Doğan Demirci, Isparta Evleri, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2010, s. 411.
139
Ebru Eroğlu, Bolu İl Merkezinde Bulunan Eski Evler, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim
Dalı Master Tezi, 2009, s. 294.
140
Ordu Belediyesi-Ordu Mimarlar Odası, Tarihi Ordu Evleri, Ordu, 2010, s. 62, 78, 124.
141
Emel Azizoğlu Küçük, Ordu İli Aziziye Mahallesi, Harun Furtun Evi Restorasyon Önerisi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans Tezi, 2008, s.139.
142
Abdullah Asım Divleli, Geleneksel Türk Evinde Cephe Analizi: İstanbul Zeyrek Semti Haydar Mahallesi Örneği, Konya, Selçuk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008, s.64-66.
143
Hatice Karcılı, Bergama Kentsel Kültür Varlığı Envanteri Bağlamında Bergama Evi ve Koruma Yaklaşımı, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009, (ekler).
144
Tayla, a.g.e., s.856.
145
Gözde Çelebioğlu, a.g.t., s. 43-54.
146
Kat. Nu.13,16,26,33,36,37,38,43.
136
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13-Selahattin Albayrak

16-Necmiye Duran

26-Celaleddin Önbayrak

C- Eşdeğer Büyüklükte Dikey Dikdörtgen Tablalı Düzenli Kapılar
Bu tipte 28, 48 ve 52 numaralı üç örnek vardır. Bu tip, il merkezinde daha ziyade alt kat oda kapılarında
karşılaşılan bir düzenlemedir.
Bu tipteki tabla düzenlemesi yurt genelinde karşılaşılan bir uygulama olup, Bolu’da 7 ve 18 katalog
numaralı konutlarda147, Isparta’da levha 419 ve 420 numaralı konutlarda148, Gümüşhane’de, Necmeddin
Kadirbeyoğlu ve Fahri Gümüşeli evlerinde149, Bozüyük İlçesi Kasımpaşa Mahallesi Nalbantlar sokak No
12’de bulunan konutta150 karşılaşılır.

3.7.1.4. Tablalardaki Motif Düzenlemesine Göre Giriş Kapıları
Giresun il merkezinde yer alan konut kapılarında görülen süsleme kompozisyonu, Giresun’un kendi
ilçelerinde ya da civar illerde karşılaşılan bir uygulama değildir. Tamamen Giresun’a özgü olan bu düzenlemelerden baklava dilimli kompozisyon ve süslemesiz tablalar diğer bölgelerde rastlanır bir süsleme tarzıdır.
İl merkezinde yer alan konutlarda kapıların hole ya da sofaya açılan yüzündeki tablaların daha gösterişli
olduğu, odaya bakan yüzdeki kapıların daha sade bir düzenlemeye sahip olduğu görülür. Tablalardaki
motif düzenlemesi, üst tablada bulunan motif dikkate alınarak tiplere ayrılmıştır.
A- Üst Tablası Dilimli Elips Şeklinde Düzenli Kapılar
Bu tipte 11 örnek151 bulunur. Giresun İl merkezi dışında yer alan konutlarda bulunmayan bu motif,
oyma tekniği ile dışbükey kabartma şeklinde yapılmıştır. Bazı örneklerde tabla köşelerine aynı teknikle
köşebent yapıldığı görülür. Bu motifin oda kapılarında, özellikle ebeveyn ya da yatak odası olarak kullanılan üst kattaki büyük oda kapısında kullanıldığı görülür.

8 Hikmet Ergün

8-Hikmet Ergün

10 İl Özel İdaresi (Arif Yıldırım'dan)

10-İl Özel İdaresi(Arif Yıldırım’dan

147

Eroğlu, a.g.t., s.293.
Demirci, a.g.t., s.415.
149
Kara, a.g.t., Tablo 3.
150
Can Erpek, a.g.t., s. 99.
151
Kat. Nu.1,8,10,15,16,18,25,29,31,32,42.
148
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15 Atilla Aral

15-Atilla Aral

B- Üst Tablası Baklava Dilimi Şeklinde Düzenli Kapılar
Bu tipte 13 örnek152 bulunur. Bu tip motif düzenlemesine sahip tablaların bazılarının tamamının yüzeyi
yiv sırası ile hareketlendirilip, yiv sırası içerisine baklava diliminin yerleştirildiği görülürken bazı örneklerde sadece baklava diliminin içinin yiv sırası ile doldurulduğu, dışının ise sade bırakıldığı görülür. Kapı
tablalarının baklava dilimi motifi ile süslenmesi Anadolu konut mimarisinde sık karşılaşılan bir uygulamadır.
İstanbul’da, Zeyrek Semti Haydar Mahallesi’nde 2188 ada, 35, 83 ve 90 parselde bulunan konutlarda
görülür153.

24 Levent Özertan

24-Levent Özertan

37 Veteriner Hekimler Odası

37-Veteriner Hekimler Odası

38 Aysel Fatma Aykutoğlu

38-Aysel Fatma Aykutoğlu

C- Üst Tablası Yivli Düzenli Kapılar
13 ve 28 numaralı iki örneği bulunur.
Bu süsleme tarzı özellikle oda kapılarında,
kapının odaya dönük yüzündeki tablalarda
görülür.

13 Selahattin Albayrak

28 Hasan Kaya
28-Hasan
Kaya

13-Selahattin Albayrak

D- Süslemesiz Tablalılar
Bu tipte 10 örnek154 bulunur. Tablanın süslemesiz bırakılması, yurt genelinde karşılaşılan bir uygulamadır.
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33 Ahmet Gürsoy

33-Ahmet Gürsoy

60 Ressam Evi

60-Ressam Evi

152

Kat. Nu.11,12,19,22,23,24,26,30,35,37,38,41,43.
Divleli, a.g.t., s.64-66.
154
Kat. Nu.33,34,48,50,52,60-62,65,68.
153
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66 Meşe Kırtasiye

66-Meşe Kırtasiye

E- Üst Tablası Kemerli Düzenlemeye Sahip Kapılar
36 numaralı örnekte, katalogda bulunmayan Nermin Türker,
Giresun Kent Müzesi Binası ve sahibi tespit edilemeyen Eşekco
olarak bilinen yolun sonunda bulunan konutların kapılarında görülür. 36 numara üst tablasında yiv sıraları içerisine yerleştirilmiş
ağaç motifi bulunur.

36 Dilek Demir

36- Dilek Demir

36- Dilek Demir

Giresun Kent Müzesi Binası

3.7.2. Çıkma Taşıyıcıları (Sütun)
Merkezde bulunan çıkmalı evlerde çıkmaların sütunlar ile taşındığı görülür. Sütunlar, malzemesine
göre taş ve ahşap olmak üzeredir. Taş sütunlar bazalt malzemeden, genellikle tek parça ya da 3 parçanın
birleşimiyle, ahşap sütunlar ise genellikle kestane ya da sedir ağacından tek parça olarak yapılmıştır.
İl merkezinde bulunan 43 konuttan 8 tanesi155 direk veya sütunlu kat çıkmalı cephe tipindedir. Kat
çıkması, 28, 36 ve 37 numaralı konutlarda köşelerde; yan duvar üzerine, ortada ise sütunlara oturur. Diğer
konutlarda çıkmanın tamamı sütunlarla desteklenir. 3 numaralı konut ikisi taş ikisi ahşap 4 sütun ile, 15
numaralı konut tamamı ahşap 6 sütun ile, 26 numaralı konut tamamı taş 6 sütun ile, 28 numaralı konut
tamamı ahşap 3 sütun ile, 36 numaralı konut tamamı taş 4 sütun ile 37 numaralı konut tamamı taş iki
sütun ile desteklenir.
3 numaralı konutta bulunan sütunlar yöresel bazalt taştan, 3 parçanın birleşmesiyle yapılmış olup,
iyon tarzı bir başlığa sahiptir. Planla oynanması sonucu sütunlardan iki tanesi duvarın içinde kalmıştır.
13 numaralı konutta bulunan sütunlar bazalt taştan, 3 parçanın birleşmesiyle yapılmış olup, stilize akant
yapraklı korint tarzı bir başlığa sahiptir. 15 numaralı örnekte bulunan ahşap sütunlar, köşelerin pahlanmasıyla sekizgen şeklini almıştır. Taş bir kaideye oturan sütunun başlığı dörtgen şekilli olup, üzeri geometrik oyma ile hareketlendirilmiştir.
36 numarada bulunan sütunlar mermer bir kaide ve başlığa sahip, bazalt taştan tek parça şeklinde düzenlenmiştir. Sütun başlıkları karma özellik gösterir. 26 numaralı konuttaki sütunlar, armudi bir kaide
üzerinden yükselir. Tek parçadan oluşan gövdenin üzerinde dor nizamına yakın bir başlık bulunur. 28
numarada bulunan sütunlar kare gövdeli olup, üzeri profillidir. Planla oynanması sonucu sütunlardan iki
tanesi kaldırılmıştır. 29 numaralı konutun planı değiştirildiğinden sütunlar kaldırılmıştır. 37 numaralı konutta bulunan 2 adet sütun yine bazalt taş malzemeden yapılmış olup tek parça gövdesi, iyonik tarzda
bir başlığı bulunur. Balkonları taşıyan sütunlar, balkon bölümünde değerlendirilmiştir.

155

Kat. Nu.3,13,15,26,28,29,36,37.
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Balkonlu cephe düzenlemesine sahip konutlardan 27 tanesinde156 balkonların sütun, ahşap ya da betonarme ayakla taşındığı görülür. Bunlardan 6 tanesi taş157, 13 tanesi158 betonarme, 7 tanesi159 ahşaptır.
24 numaralı konut balkon taşıyıcısı sonradan metal malzeme ile değiştirilmiştir. Taş sütunla taşınan balkonlardan 4 ve 17 numaralı balkon taşıyıcıları çift sütunludur. 31 numaralı konut balkonu altta betonarme,
üstte ahşap sütunludur. 35 numaralı konut balkonu altta betonarme, üstte ahşap ve çift sütunludur. Betonarme ayakların özgün halleri hakkında bilgi edinilememiştir. 7 konutun160 balkon taşıyıcıları ahşaptır.
Gerek çıkmaları, gerekse balkonları taşıyan sütunların başlıklarında iyon, dor, korint gibi üslupsal özellikler bulunmaması nedeni ile bir tipoloji oluşturulamamıştır. Başlıklar daha çok karma tip dediğimiz eklektik düzenlemeye sahiptir.

13- M. S. Albayrak

36- Dilek Demir

26- C. Önbayrak

13- M. S. Albayrak

28- Hasan Kaya

26- Celaleddin Önbayrak

15- Atilla Aral

156

Kat. Nu.1,4-8,10-12,14,16,17,19,23,24,25,27,29-32,34,35,40,41,43,44.
Kat. Nu.4,5,11,17,40,44.
158
Kat. Nu.1,6-8,12,14,23,27,29,34,35,41,43.
159
Kat. Nu.10,16,19,25,30-32.
160
Kat. Nu.10,16,19,25,30-32.
157
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37- Veteriner Hekimler

17- Sami Yapıcı

4- Ayten Ergüney

5- Selim Gökdeniz

11- Sükriye Akbay

36- Dilek Demir Konutunda Sütun Örnekleri

3.7.3. Balkon
Türk evi olarak tanımlanan geleneksel konutların ön cephelerinde genellikle sofa çıkması bulunduğunu, Giresun il merkezinde yer alan evlerde ise bu uygulamanın balkona dönüştüğünü daha önce belirtmiştik. Balkon, geleneksel konut karakteristiği olmadığı için, bu uygulamanın Rumlara özgü bir gelenek
olup olmadığını anlamak için Rum yapısı olan İzmir’deki Levanten evleri ile Urla’daki evleri inceleme gereği duyulmuş ancak bu evlerde de balkon uygulamasıyla karşılaşılmamıştır. Balkonlu evler, Giresun çevre
il ve ilçelerinde yer alan Rum yapılarında da bulunmamaktadır.
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İl merkezinde bulunan geleneksel konutlardan direk veya sütunlu kat çıkmalı olan 7 dışında tamamında
balkon bulunurken ilçe merkezinde yer alan konutların hiçbirinde balkon yer almaz. Direk veya sütunlu
kat çıkmalı konutlardan ise sadece 9 ve 26 numaralı örneklerin arka cephesinde balkon bulunur. Cumba
ise sadece Tirebolu’da bulunan 53 numaralı konutta görülür ve Akçaabat etkileşimi izlenir161.
Balkonlar, 9, 26 ve 27 numaralı konutlar dışında, giriş cephesinde, giriş kapısının üstünü örtecek şekilde inşa edilir. Taşıyıcılarına göre, sütunla, elibelinde ile ve konsolla taşınan; inşa malzemesine göre,
ahşap, taş ve metal balkonlar şeklinde üçer gruba ayrılır.

3.7.3.1. Taşıyıcı Sisteme Göre Balkon Çeşitleri
3.7.3.1.1. Sütunla Taşınan Balkonlar
27 konutta162 balkonların sütun, ahşap ya da betonarme ayakla taşındığı görülür. Bunlardan 6 tanesi
taş , 13 tanesi164 betonarme, 7 tanesi165 ahşaptır. 24 numaralı konut balkon taşıyıcısı sonradan metal
malzeme ile değiştirilmiştir. Taş sütunla taşınan balkonlardan 4 ve 17 numaralı balkon taşıyıcıları çift sütunludur. 31 numaralı konut balkonu altta betonarme, üstte ahşap sütunludur. 35 numaralı konut balkonu
altta betonarme, üstte ahşap ve çift sütunludur. Betonarme ayakların ise tamamının sonradan betonarmeye çevrildiği anlaşılmaktadır. 7 konutun166 balkon taşıyıcı sistemi ahşaptır.
Balkonlardan 8 tanesinde167 çatının uzatılarak üzerinin koruma altına alındığı görülür. Üst örtü 16 numarada taş, diğerlerinde ahşap desteğe otururken, 25 numaralı konutta üst örtü, çatı arasından uzatılan
konsolla taşınır.
163

4- Ayten Ergüney

5- Selim Gökdeniz

11- Şükriye Akbay

161

35 Ali Tığlıoğlu

Akçaabat evlerinde cumba tipolojisi için bkz. Emine Saka, Akçaabat Geleneksel Konutları Örneğinde Kimlik Arayışı, Karadeniz
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Trabzon 1996, Tablo: 3
162
Kat. Nu.1,4-8,10-12,14,16,17,19,23,24,25,27,29-32,34,35,40,41,43,44.
163
Kat. Nu.4,5,11,17,40,44.
164
Kat. Nu.1,6-8,12,14,23,27,29,34,35,41,43.
165
Kat. Nu.10,16,19,25,30-32.
166
Kat. Nu.10,16,19,25,30-32.
167
Kat. Nu.16,17,25,30-32,35,41.
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4- Ayten Ergüney Evi

17- Sami Yapıcı Evi

35- Bekir Tırlıoğlu Evi

3.7.3.1.2. Elibelinde İle Taşınan Balkonlar
Elibelinde, çıkmayı desteklemek amacıyla, döşemelerin cephe yüzeyi dışına uzayarak, duvar ile çıkma
tabanı arasında hipotenüsü doğrusal veya eğrisel hatlardan oluşan üçgen benzeri taşıyıcı cephe elemanlarıdır. Taşıyıcı özellikleri yanında estetik kaygılarda cevap vermektedirler. Malzeme olarak taş, demir ve
ahşaptan yapılmış örnekleri bulunur. Giresun’daki örnekleri demirdendir.
Aslında elibelindeler de bir konsol olmasına rağmen ayrım yapabilmek için, döşeme altından uzatılan
metal taşıyıcılar için konsol, duvardan desteklenen dekoratif amaçlı taşıyıcılar elibelinde şeklinde anılmıştır.

2- Musa Yılmaz Evi

9- Emin Yılmaz Evi

20- Yurdanur Özdemir Evi

22- Ünal Yayla Evi

38- A. Fatma Aykutoğlu Evi

42- Eczacılar Odası Evi

98

42- Eczacılar Odası

Orhan Yılmaz Caddesi’nde bir ev

22- Ünal Yayla Evi

Katalogda yer alan 6 konutta168 balkonlar elibelinde ile desteklenmiştir. Metal olan elibelindeler dekoratif bir görünüme sahiptir. Kent içerisinde değişik mahallelerde bulunan ve katalogda yer almayan çok
sayıda konutta balkon taşıyıcısı olarak elibelinde kullanıldığı görülür. Elibelinde ile taşınan balkonların
çoğunlukla ahşap oldukları görülür.
3.7.3.1.3. Konsolla Taşınan Balkonlar
Katalogda yer alan 4, 33 ve 38 numaralı konutlarda, balkonların döşeme altından uzatılan metal konsollar üzerine oturduğu görülür. Konsol sayısı, balkonun uzunluğuna göre 4 ya da 5 tane olabilir. Bu tip
balkonlar metalden yapılmıştır.

18- İl Özel İdaresi Evi

4- Ayten Ergüney Evi

3.7.3.2. Malzemesine Göre Balkon Çeşitleri
Balkonlar inşa edildiği malzemeye göre üç farklı tip gösterir. Elibelinde ile taşınan balkonların ahşap,
sütun ya da ayak ile taşınan çıkmaların taş, konsol ile taşınan çıkmaların ise metal malzemeden inşa edildiği
görülür.
Katalogda yer alan konutlardan 14 tanesinde169 balkon zemini sonradan betonarme malzeme ile değiştirilmiş olup, özgün halleri tespit edilememiştir.
168
169

Kat. Nu.2,9,20,22,38,42.
Kat. Nu.1,5,6-8,12,23,24,27,29,31,34,39,41,43.
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3.7.3.2.1. Ahşap Balkonlar
Döşeme altından uzatılan konsollar elibelinde ile desteklenir. Konsolların üzerine yerleştirilen dilmelerin üzeri ahşap
ile kaplanır. Balkonun çevresi dekoratif
bir korkulukla sarılır. Katalogda yer alan
konutlardan 9 tanesinde170 balkonlar ahşaptır.

Orhan Yılmaz Caddesinde Bulunan Bir Konut Balkonu

3.7.3.2.2. Taş Balkonlar
Çoğunluğu taş sütunla taşınan balkonlarda görülür ve sütunlar taş bir lento ile birbirine bağlanır. Arşitrav şeklinde yapılan lentoların üzeri profil sırası ile hareketlendirilir. Balkonun üzeri karo döşeme ile
kaplanır ve çevresi dekoratif bir korkulukla sarılır. Katalogda yer alan konutlardan 8 tanesinde171 balkonlar
taş malzeme ağırlıklıdır.

4- Ayten Ergüney Evi

17- Sami Yapıcı Evi

35- Bekir Tırlıoğlu Evi

42- Eczacılar Odası
Balkon Zemin
Kaplaması
170
171

Kat. Nu.2,16,19,20,22,25,30,32,38.
Kat. Nu.4,10,11,17,35,40,42,44.

100

3.7.3.2.3. Metal Balkonlar
Metal konsol ile taşınan balkonlarda, konsolların üzerine belirli aralıklarla ince uzun metal plakalar
döşenir. Izgara şeklinde yapılan bu balkonlar, bölgenin nemli olması nedeni ile bu şekilde tasarlanır ve
havadar olması nedeni ile kurutma işlemleri burada gerçekleştirilir. Balkonun çevresi dekoratif bir korkulukla sarılır. Katalogda yer alan konutlardan 9, 18 ve 33 numaralı 3 tanesinde172 balkonlar metal malzemelidir.
Bu balkon tipi, incelediğimiz yayınların hiçbirisinde bulunmamaktadır.

9- Emin Yılmaz Evi

4- Ayten Ergüney Evi

18- İl Özel İdaresi

3.7.4. Pencereler
Pencere açıklıklarının gelişiminin ele alındığı “Osmanlı – Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi” isimli yayında, mağara yaşamından günümüze kadar gelen süreçte çeşitli uygarlıklarda
karşılaşılan pencere tipleri irdelenmişi daha sonra da Osmanlı sivil mimarisinde pencere birimi değişik
yapılardaki örnekleriyle birlikte ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu yayının III. bölümünde 17.
yüzyıldan itibaren Osmanlı-Türk evi penceresinin gelişimi ve irdelenmesi konusu kapsamlı bir şekilde
analiz edilmiş olup, tipoloji oluşturmamızda belirleyici olmuştur173.
172

Kat. Nu.2,16,19,20,22,25,30,32,38.
Ayrıntılı bilgi için bkz., Nihal Uluengin, Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi, Yapı Endüstri
Merkezi Yayınları, İstanbul 1998, s. S. 77-205
173
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Mısır lahitlerindeki alçak kabartmalarda saray ve ev tasvirlerinde küçük dikdörtgenlerden meydana
gelmiş ve bir çerçeve ile çevrilmiş pencereler görülür174. Günümüze ulaşan ve geçiş eyleminin dışında
sadece ışık ve hava almak için yapılan en eski boşluk, Mısır’daki Karnak Tapınağı’nda bulunmaktadır.
İnsan boyunun çok üstünde orta neflerin yanlarında yer alan bu pencereler “claustra” denilen taş kafeslerle kapatılmıştır175. Eski Yunan’dan günümüze gelmiş pencere örneği Mısır’dan daha azdır. Bunun nedeni mabedin dış duvarının genel bir kural olarak sağır tutulmuş olmasıdır. Romalılar da evlerini
aydınlatmak için Yunanlılar gibi fazla pencereden yararlanmasalar da onlardan günümüze ulaşan pencere
örnekleri vardır. Romalılarla ilgili en önemli bulgu ise ilk kez camı, pencere boşluğunu korumak için kullanmışlardır. Ortaçağda Roma İmparatorluğunun yıkılmasından gotik mimarinin gelmesine kadar roman
stil hüküm sürer. Küçük ve dar olan bu devir pencerelerinin ilk örnekleri çok dar ve yuvarlak tepeli yarıklardır. Duvarın ortasında yer alır. İçe ve dışa doğru şevli yapılır. Bu dönem penceresinin dar yapılmasının sebebi, henüz büyük açıklıkları kapatacak oranda camın imal edilememiş olmasıdır. Gotik devrin
gelmesiyle birlikte mimari yeni bir görünüm kazanmış, üst örtü ağırlıklarının ayaklara aktarılmasıyla sağır
olan kitleler yerinde camlı yüzeyler yapılabilmiştir. Hıristiyan dini ile ilgili inançların anlatımı pencerelerde
vitraylarda sağlanmış, aynı zamanda taş işçiliği giderek daha dekoratif ve karmaşık hale gelmiştir. Pencere
boşlukları Gotik dönemde olduğu kadar neredeyse hiçbir dönemde bu kadar olağanüstü bir değere ulaşmamıştır. Rönesans ile duvarın kitle etkisi yeniden değer kazanmış ve boşluk küçülmüştür. Pencerenin
önemi güçlenerek belirli boyutlara inmiş ve mimari karakter kazanarak cephede ritmik bir dizi oluşturmuştur. Roma’daki örneklerde pencere düz veya yarım yuvarlak kemerli olsa da, yanları kolonlu üçgen
alınlıklı dikdörtgen bir çerçeve içine alınıyordu176.

Roma’da Rönesans Karakterli Pencereler (Uluengin’den) 15- A. Aral Penc.

7- Kemal Hemşinlioğlu

15- Oktay Aral

35- Ali Tığlıoğlu

Giresun Merkezde Rönesans Karakterli Pencereler
174

Celal Esat Arseven, Türk Sanatı Tarihi, Maarif Yayınları, İstanbul s. 735.
Behçet Ünsal, “Topkapı Sarayı Arşivinde Bulunan Mimari Planlar Üzerine”, Türk Sanat Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, s. 168-197.
176
Ayrıntılı bilgi için bkz., Uluengin, a.g.e., s.10-19.
175
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16. yüzyıl ortalarından sonra, tahminen Hollanda buluşu177 olan giyotin pencereler kullanıma girerek
Hollanda ve Belçika’da ahşap veya taş bölmeli pencerelerin yerini almıştır. İngiltere’de de 16. yüzyılda
en önemli ilerleme pencere camı üretimi üzerinde olmuş, bugüne kadar katedrallerde ve çok önemli yapılarda kullanılabilen cam, dokuma endüstrisinin ve gelişen sanat kollarında giderek daha fazla işçi çalışması, halkın durumunun daha iyiye gitmesi ve üretimin artması sonucu birçok orta halli evde bile pencere
camlarının görülmesini sağlamıştır. Nitekim bu durum 1577’de kaleme alınan bir kitapta şöyle ifade bulmuştur “Bizim eski köylerimizde cam yerine kavaktan yapılmış kafesler bulunurdu, daha seçkin evlerde boynuz kaplı paneller kullanılırdı, fakat şimdi boynuz tamamen bırakıldığından, cam da daha
çok ve ucuz bulunabildiğinden kafesin de kullanımı azalmıştır.”178
Pencerelerin açılmaması mahzuru daha sonraları demir çerçeveli ve menteşeli kanatların yapılması ile
ortadan kalkmıştır. Kanatlı pencereler 17. yüzyıl sonlarına kadar kullanımlarını devam ettirdiler fakat
yatay ve düşey bölmeler ahşaptan yapılmaya başlanmıştı. 16. yüzyılda Hollanda ve çevresinde kullanılmaya
başlanmış olan giyotin pencere, 1680’de İngiltere’de de
kullanıma girerek süratle kanatlı pencerenin yerini almıştır.
Barok dönemde mimaride zengin süslemelerin en fazla
görüldüğü yer olan pencerelerde, açılmayan boşluklar
içinde heykeller yerleştirilerek yalancı pencereler yapılmış, dev çift kolonlar, plastrlar, kırık alınlıklar ve burma
sütunlar pencereleri süslemiştir179.
İtalya’da Barok Pencere Alınlıkları (W. West)

44- Tirali Konağı Penc. Alınlığı

44-Yivli Sütun

Osmanlı konut mimarlığına bakıldığında 15. ve 16. yüzyıllarda yapılan köşklerin pencereleri küçük
ve seyrektir. 17. yüzyılda pencere boyutları büyümüş ve yapıların genel ölçülerine oranla pencere yüzeyi
artmıştır. Köşk yapısında, 17. yüzyılda özellikle divanhanelerde alt pencerelerin duvar boyunca ve yatay
hatlarda yapıldığı görülür. Oda pencerelerinde, alt sıra pencerelerin boşaltma kemerinin iyice basılması
ya da tümden kalkması sonucu iki pencere katı arasındaki mesafe iyice küçülmüş, tepe pencereleri dar

Uluengin, a.g.e., s.10-19.., Banister Fletcher, A History of Arhcitecture on the Comparative Methode, 17. baskı Londra, Athlone Presse 1963, s. 836.
178
Uluengin, a.g.e., s.15., Andrew Henderson, The Family House in England, Londra, Phoeniix House, 1964, s. 40.
179
Uluengin, a.g.e., s.18., T. W. West, A History of Arhcitecture in England, Londra, London Pres, 1976, s. 102.
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ve uzun bir hal almıştır. Bu uzama 18. yüzyılda durmuş ve giderek 18. yüzyıl ortalarından itibaren küçülmeye başlamıştır. Köşklerde alt pencereler kapaklı ve parmaklıklıdır. İlk devirlerde camlı çerçevelerin
olmaması kapakları gerekli kılmıştır. Camlı çerçevelerin pencereye girmesinden sonra kanatlı ve sürme
çerçeveler yapılmıştır180.
Osmanlı-Türk evi olarak tanımlanan konut tipine bakıldığında bu tipin, III. Ahmet devrinde özellikle
İstanbul’da yoğun yapı faaliyetleri sonucu çok zengin örnekleri ortaya konmuş ve bu tip, 17-18. yüzyıllarda
hızla gelişerek yayılmaya başlamıştır. 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyılda, özellikle İstanbul, İzmir ve Batı ile
ilişkisi olan ticaret merkezi kentlerde, batılılaşma akımının bir sonucu olarak çeşitli barok, ampir, art nouveau gibi sanat akımları etkisinde inşa edilmiş çok sayıda konut örnekleri görülür. Bu sanat akımları mimarimizde olduğu gibi sosyal yaşantıda da etkili olmuş, eve giren mobilya, örf ve adetleri de etkileyerek
plan şemasından dış görünüşe kadar evin düzenini değiştirmiştir. İç fonksiyonları dışa aksettiren pencere
de bu değişimden nasibini almış, mobilyanın eve girmesi ile sedir elemanı ortadan kalkmış, buna bağlı
olarak pencereler yerden yükselmiştir.
Nihal Uluengin’in pencere açıklıklarının gelişiminde oranlar ile ilgili tespiti şöyledir: “17. yüzyılda
inşa edilen Osmanlı evlerinde üst kat pencereleri daha uzun, alt katlardaki pencereler ise daha sonraki dönemlere göre daha basıktır. Bu dönem pencerelerinde oranların genellikle 3/5, tepe pencerelerinde 3/5 ve 2/3’tür. Ancak 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında üst sıra pencerelerin
küçüldüğü, alt sıranın ise uzadığı görülmüştür. Pencerelerde oranlar 3/5’ten 1/2½’ye uzamıştır. Bu
durum mimarideki Avrupai etkiler ile birlikte toplumun sosyal yaşantısının değişmesi, saray çevrelerinin Avrupa ile ilişkilerinin artması ve İstanbul’da III. Ahmet devrinde başlayan modanın yavaş
yavaş Türk evinde de kendini göstermesi şeklinde açıklanabilirse de, en önemli etkenin alt pencerelerde camlı çerçevelerin daha yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile tepe pencerelerinin giderek
fonksiyonlarını yitirmeye başlaması sonucu olduğu sonucuna varılmıştır.” 181
Konutlarda alt pencereler kapaklı ve parmaklıdır. Erken örneklerde camlı ve hareketli çerçevelerin
olmaması, kapakları gerekli kılmıştır. Camlı çerçevelerin kullanıma girmesinden sonra kanatlı ve sürmeli
çerçeveler yapılmış, fonksiyonlarını yitiren tepe pencereleri de giderek küçülmüştür. Son devirde üslup
ve süslemeler ne denli farklı olursa olsun pencere çerçevesi daima sürme olarak yapılmıştır.
Yapının duvarına açılan ve iç mekâna doğal ışığın girmesini, dışarısının görünmesini ve gereğinde havalandırmayı sağlayan camlı yapı elemanları olan pencereler, Giresun evlerinde giyotin ve kanatlı pencereler olmak üzere iki farklı tipte uygulanmıştır. Evlerde, alt kat pencereleri demir korkuluklarla ve üst kat
pencereleri ahşap kepenklerle güvenlik altına alınmıştır. Giresun evlerinde normal pencere tipi 1/2½ oranlı
dikine konulmuş dikdörtgendir. Genişlik ve yükseklik oranı dikdörtgen formunu bozmamak üzere çeşitli
boyutlarda olduğu görülür. Önceleri düşey hareketli giyotin (sürme) pencereler yaygın iken daha sonraları
yatay açılan çift kanatlı pencereler rağbet görmüş ve bunun sonucunda pek çok konutta, restorasyon aşamasında pencereler değiştirilmiştir. Tirebolu evlerinde ise 3 sıra giyotin pencerenin yan yana dizilmesiyle
bütüncül almamda 3/4 oranlı pencere tipinin yaygın şekilde kullanıldığı görülmektedir.

3.7.4.1. Giyotin Pencere
Giyotin pencerenin 16. yüzyıl ortalarından sonra, tahminen Hollanda buluşu olduğu ve Hollanda ve
Belçika’da ahşap veya taş bölmeli pencerelerin yerini aldığı yukarıda belirtilmiş idi. Osmanlı konutlarında
doğramanın giyotin denilen düşey sürme hale gelmesi gereği özellikle 19. yüzyılda 1/2½ oranıyla olmuştur.
Giresun evlerinde de konutların özgün hallerinde 1/2½ oranlı giyotin pencereli olduğu anlaşılmaktadır.
3.7.4.1.1. İki Bölmeli Giyotin Pencere
13 numaralı konutun üst kat pencereleri, 44 numaralı Tirali Konağı’nın tamamı, 45 numaralı konutun
çatı katı penceresi, 47 ve 69 numaralı konutların zemin katı, 54 numaralı konutun üst kat orta penceresi
iki bölmeli giyotin penceredir.
Tamamı Tirebolu’da bulunan 51, 52, 66 ve 67 numaralı konutlarda, pencerelerin üçlü gruplar halinde
180
181

Uluengin, a.g.e., s.70-71.
Uluengin, a.g.e., s.204-205.
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yan yana gelmesiyle bütüncül anlamda 3/4 oranlı pencere düzenlemesi ortaya çıkmıştır. Bu pencerelerin
her birinde iki bölmeli giyotin şeklindedir. Tirebolu evlerinde yer alan pencerelerin büyük çoğunluğunun
bu tipte olduğu ancak restorasyon sırasında pek çoğunun özgün halini yitirdiği anlaşılmaktadır.

5151-Hamit
HamitHanoğlu
Hanoğlu

5252-Kamil
KamilAksav
Aksav

3.7.4.1.2. Dört Bölmeli Giyotin Pencere

Görele Osman Dülger Evi Penceresi

İl merkezindeki konutlardan 20 tanesinde , ilçelerdeki konutlardan 6 tanesinde183 dört bölmeli giyotin pencere tipi bulunur. Bazı konutlarda pencere tiplerinin yenileme sırasında
değiştirildiği görülmüştür.
182

3.7.4.2. Kanatlı Pencere
Kanatlı pencere örnekleri, kendi içinde iki ya da üç bölmeli
olmak üzere 2 tipten oluşur.

16
16

60
60

61
61

3.7.4.2.1. İki Bölmeli Kanatlı Pencere
Bu tip pencereler, dikey yönde iki bölümden oluşur. 24 örneği184 bulunur.

Kat. Nu.2,5,8,9,11,14-16,18,20,21,27,29,30-31,33,36-38.
Kat. Nu.47,51,53,60,61,68.
184
Kat. Nu.3,4,6,14,16,26,34,35,38,39,42,43,49,50,54,56-58,62-65,69.
182

183
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68
68

26-Celaleddin Önbayrak

26 Celaleddin Önbayrak

34-Fatih Kitapçı

34 Fatih Kitapçı

42-Eczacılar Odası

42 Eczacılar Odası

3.7.4.2.2. Üç Bölmeli Kanatlı Pencere
Bu tip pencereler, dikey yönde üç bölümden oluşur. 22 örneği185 bulunur.

22- Ünal Yayla

23-Mustafa Sütlaş

23-Mustafa Arda

3.7.4.3. Diğer Pencere Çeşitleri
İl merkezinde bulunan pencerelerin tamamı 1/2½ oranına sahipken 19 ve 31 numaralı konutlarda bulunan pencerelerin bir kısmı sonradan 3/4½ oranında pencerelerle değiştirilmiştir.
İlçelerde bulunan 8 konutta186 3/4½ oranında pencereler görülürken diğer konutlardaki pencereler
yine 1/2½ oranına sahiptir. 3/4½ orana sahip pencerelerden 47 numaralı konutta ikili, 56 numaralı konutta
ise üçlü pencere düzeni vardır. 3/4½ oranına sahip pencerelerde hem giyotin hem de kanatlı pencere tipi
görülür.

Asım Öztürk Evi

52- Kamil Aksav Evi
185
186

Kat. Nu.7,10,13,15,17,19,21-25,30-32,35,37,40,41,43,46,48.
Kat. Nu.46,47,50,52,54,56,57,65.
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3.7.5. Silme
Silme, binalarda aynı zamanda bir süs oluşturacak çeşitli kısımları birbirinden ayıran, kesiti; girinti ve
çıkıntılı, pervaz işlevine sahip mimari öge şeklinde tanımlanır187. Silmeler, kâgir binalarda taş, yarı kâgir
binaların göz dolma, muskalı ya da bağdadi duvarlarında ahşap malzemeden yapılır. Silmelerin yüzeyi,
dekoratif amaçlı profil sıraları açılarak hareketlendirilir. Düz bırakılan örnekler olduğu gibi 31 ve 32 numaralı konutlarda silmeler, başak motifi şeklinde hareketlendirilmiştir. Taş silmelerde yüzeyin çoğunlukla
işlenmeden bırakıldığı görülür. Giresun geleneksel konutlarında bulunan silmelerde iki nokta dikkat çekicidir. Bunlardan ilki kat ve köşe silmelerinin birleşme noktaları, ikincisi de silme ile saçağın birleşme
noktalarında görülen başlıklardır. Kat ve köşe silmelerinin birleştiği noktalar, kabara gibi düzenlenerek,
silmelerin kesişme noktaları gizlenmiş, aynı zamanda estetik bir görünüm sağlanmıştır.

1Osman Özdemir

7 Kemal Hemşinlioğlu

15 Oktay Aral

16 Bedirhan Sevgen

4 Ayten Ergüney

10 Arif Yıldırım

11 Fahri Akbay

12 Hasan Demir

20 Yurdanur Özdemir

22 Ünal Yayla

23 Mustafa Sütlaş

25 Mustafa Arda

31 Oğuz Ekmekçi

32 Nermin Bilgi

35 Ali Tığlıoğlu

36 Dilek Demir

38 Aysel Fatma Aykutoğlu

48 Ümit Öztürk

54 Hamit Hanoğlu

58 No 1

43 Bayram Turgutoğlu

45 Hadi Karacahacıoğlu

5 Selim Gökdeniz

6 Salih Cihangiret

2 Musa Yılmaz

13 M. Sebahaddin Albayrak

19 Mehmet Özdemir

28 Hasan Kaya

29 Nevzat Goloğlu

40 Haldun Gürel

41 Mimarlar Odası

42 Eczacılar Odası

62 Reyhan Hanım

63 Tayyip Bey

64 Ümit Merdan

26 Celaleddin Önbayrak 27 İlyas Korkut Konuralp

Turani, a.g.s., s. 126.
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9 Emin Yılmaz

17 Sami Yapıcı

Kat ve Köşe Silmelerinin Birleşme Yerleri

187

8 Hikmet Ergün

7- Kemal Hemşinlioğlu

9- Emin Yılmaz

11- Fahri Akbay

5- Ayten Ergüney

44- Tirali Konağı

13 numaralı konut kat silmesi (taş)

Köşe silmesi ile saçakların birleşme noktalarındaki düzenleme ise il ve ilçelerde bulunan konutlarda
farklılık gösterir. İl merkezinde bulunan konutlarda, silmenin saçakla birleşme noktaları başlık şeklinde
düzenlenmiş, saçak-başlık bağlantısı; Yunan tapınaklarındaki sütun-arşitrav ilişkisine benzetilmiştir. Başlıklar, dor nizamı sütun başlıklarının stilize edilmiş profilli ve köşeli şekline benzer. Bazı başlıkların üzeri
korniş şeklinde düzenlemiş ve diş sırası motifi ile son bulmuştur. Bu haliyle köşe silmeleri yalancı sütun
(sütunce) görünümü kazanmıştır.
İlçelerde bulunan konutlarda, köşe silmeleri üzerinde bulunan başlıklar, pencere üst sövesi hizasında
bulunur ve pencerelerle birlikte simetri oluşturur. Başlıklar, alt ve üstü profilli korniş şeklinde, üzeri yatay
yiv sıraları ile hareketlendirilmiş küçük bir payanda şeklindedir. Ahşap duvarlarda bulunan bu başlıklar,
taş duvarda bulunmaz.

2- Musa Yılmaz

11- Fahri Akbay

8- Hikmet Ergün

12- Hüseyin Demir
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10- İl Özel İdaresi

26- Celaleddin Önbayrak

62- Hasan Paşa Konağı

Görele’de bir konut

50- Kaya Kozluca

Görele’de bir konut

3.7.6. Saçak
Yapının ana duvarından dışarı taşan çatı bölümü188 şeklinde tanımlanan saçaklar, duvarın malzemesine
göre taş ya da ahşaptan yapılır. 5 numaralı Selim Gökdeniz evinde ise farklı olarak alçı kullanıldığı görülür.
Gerek taş olsun gerek ahşap olsun saçakların profilli yapılması bir gelenektir. Ancak az da olsa bazı konutlarda düz bırakıldığı görülür. Tirebolu ve Görele’de bulunan saçakların sacla kaplandığı görülür. 26
numaralı konutta saçak yüzeyine örgü ve lale motifleri işlenmiştir. 31 numaralı konutta ise saçak, S şeklinde ahşap parçalarla bölümlemelere ayrılmıştır.
Köşe silmesi ile birleştiği noktalarda bulunan dekoratif başlıklarla birlikte cephede, süsleme bakımından en gösterişli yer olan saçaklar, köşelerde bir akroter ile son bulur.

2 Musa Yılmaz

5 Selim Gökdeniz

6 Salih Cihangiret

12 Hasan Demir

13 M. Sebahaddin Albayrak

15 Oktay Aral

23 Mustafa Sütlaş

25 Mustafa Arda

35 Ali Tığlıoğlu

36 Dilek Demir

38 Aysel Fatma Aykutoğlu

46 Güreller

47 Osman Dülger

48 Ümit Öztürk

7 Kemal Hemşinlioğlu

9 Emin Yılmaz

10 Arif Yıldırım

11 Fahri Akbay

17 Sami Yapıcı

19 Mehmet Özdemir

20 Yurdanur Özdemir

22 Ünal Yayla

28 Hasan Kaya

29 Nevzat Goloğlu

31 Oğuz Ekmekçi

32 Nermin Bilgi

40 Haldun Gürel

41 Mimarlar Odası

42 Eczacılar Odası

43 Bayram Turgutoğlu

45 Hadi Karacahacıoğlu

54 Hamit Hanoğlu

58 No 1

62 Reyhan Hanım

63 Tayyip Bey

64 Ümit Merdan

16 Bedirhan Sevgen

26 Celaleddin Önbayrak 27 İlyas Korkut Konuralp

Saçaklar

188

8 Hikmet Ergün

Saçaklar

Turani, a.g.s., s.122.
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3.7.7. Söve
Söve, duvarlardaki pencere ve kapı boşluklarının iç yanlarına oturtulan, kapı ve pencere kanatlarının
takıldığı çerçeve olarak tanımlanır. Söve pervazı ise sövenin duvar kısmına dönen kısımları; pencere boşluğunun duvar sathındaki çerçevesi veya bir kapı ya da pencereyi dıştan kuşatan pervaz diye 3 farklı şekilde tanımlanabilir 189.
Evlerin kâgir olan duvarlarında taş; ahşap esaslı duvarlarında ise ahşap söve kullanıldığı görülmektedir.

3.7.7.1. Kapı Söveleri
Taş söveli kapılarda, söve pervazları genellikle sade bırakılır ve söve kenarların profillendirilerek hareketlilik kazandırılır. Bu tip kapılarda, lentoların gösterişli yapıldığı ve dışa taşırıldığı görülür. Lentoların
orta noktasında bulunan kilit taşının kartuş şeklinde düzenlenerek daha da vurgulandığı, estetik amaçlı
dışa ve üste doğru taşırıldığı izlenir. 31 numaralı örneğin kilit taşında inşa tarihi olarak 1877 yazılıdır.

31 Oğuz Ekmekçi
11 Fahri Akbay
11-Fahri
Akbay

31-Oğuz Ekmekçi

36 Dilek Demir

36-Dilek Demir

Kapı Taş Söve Pervazı

Ahşap olan kapı lentoların yüzeyinin yiv sıraları ile hareketlendirildiği görülür. Gerek ahşap olsun gerekse taş olsun sövenin lento ile birleşme noktalarında dekoratif amaçlı başlıklar bulunur.

10 İl Özel İdaresi (Arif Yıldırım'dan)

10-İl Özel İdaresi(Arif Yıldırım’dan

13 Selahattin Albayrak

13-Selahattin Albayrak

37 Veteriner Hekimler Odası

37-Veteriner Hekimler Odası

Kapı Ahşap Söve Pervazı (Yivli)

3.7.7.2. Pencere Söveleri
Üst katlarda, 38 konutun190; zemin katlarda 13 konutun191, pencere söveleri, içbükey oyma şeklinde
yiv sıraları ile hareketlendirilirken, üst katlarda 25 konutun192; zemin katlarda 44 konutun193, pencere söTurani, a.g.s., s.129.
Kat. Nu.1-3,6-8,10-14,16,19,20,24-26,28,29,36-38,40,41,43,47,48,51,52,54,57,60-65,67,68.
191
Kat. Nu.2,6,8,10,13,14,19,25,26,29,37,38,42.
192
Kat. Nu.4,5,9,15,17,18,21-23,27,30,33-35,45,46,49,50,53,54,55,56,58,59,66.
193
Kat. Nu.1,3-5,7,9,12,16-18,20-23,27,28,30-35,39-42,45-50,53-61,64,66,69.
189

190
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veleri üzerinde herhangi bir işleme bulunmaksızın sade olarak bırakılmıştır. Bu durumda, üst kat pencere
sövelerinin çoğunlukla yiv sırası ile hareketlendirildiği, zemin katlarda ise sade bırakıldığı anlaşılmaktadır.
Sade olan sövelerin çoğunluğunu yöresel bazalt taş malzeme ile yapılan örnekler oluşturur. 31 ve 32 numaralı örneklerde yivler diyagonal yönde yerleştirilmiştir.

10
ArifYıldırım
Yıldırım
10-Arif

1111-Fahri
Fahri Akbay
Akbay

13
M. S. Albayrak
13-Selahattin
Albayrak

37 Veteriner
Hekimleri
37-Veteriner
Hekimler
Odası

Pencere, Ahşap Söve Pervazı (Yivli)

44-Ayten
Ayten Ergüney
Ergüney

55-Selim
Selim Gökdeniz
Gökdeniz

18
EminYazıcıoğlu
Yazıcıoğlu
18-Emin

23-Mustafa
23
MustafaSütlaş
Sütlaş

Pencere, Taş Söve Pervazı

Pencere söveleri, lentolarla sövelerin birleşme noktalarında bulunan başlıklara göre 3 farklı tip gösterir.
A- Birinci Tip Pencere Söveleri
Saçağın, payanda şeklinde küçük bir konsola oturduğu örneklerdir. Taş olsun ahşap olsun konsolun
üzeri genellikle yatay yiv sıraları ile hareketlendirilir. 11 numaralı örnekte akant yaprağı motifi işlenmiştir.
Saçaklar, il merkezindeki konutlarda profil sıraları ile hareketlendirilir. İl merkezinde bulunan 31 ve 35
numaralı konutlar ile ilçelerde bulunan 10 adet konutta194, lento üzeri, kaş kemere benzer yarım dairesel
eğrilerin tekrarı ile oluşan süsleme motifi ile doldurulmuştur.
Bu tipte, 13 tanesi il merkezinde olmak üzere toplam 28 örnek tespit edilmiştir195. Bu örneklerden 6
tanesi196 taş geri kalanı ahşap sövelerdir. 20 numaralı örnekte, pencere üst sövesi üzerine üçgen alınlık
yerleştirilmiştir

Kat. Nu.50,51,57,60,61-63,65,67,68.
Kat. Nu.1,8,9,11,17,20,31,36,37,40,42,45,48-51,53,57,60-63,65,67,68.
196
Kat. Nu.9,11,17,31,40,42.
194

195
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Afta Yolu

9

9

11

10
10

42

11

11

31

14
14

11

20
20

B- İkinci Tip Pencere Söveleri
Saçağın başlık ile taşındığı örneklerdir. Bu tip saçaklarda başlık üzerinde kalan bölüm, il merkezinde
profil sıraları ile hareketlendirilir. Görele ve Tirebolu İlçelerinde yer alan konutlarda ise bu bölüm, kaş
kemere benzer yarım dairesel eğrilerin tekrarı ile oluşan süsleme motifi ile doldurulur.
Bu tipte, tamamı il merkezinde olmak üzere toplam 6 örnek197 tespit edilmiştir. Bu örneklerden 3 numaralı olanı taş, geri kalanı ahşap sövelerdir. 25 ve 34 numaralı örneklerde pencere üst sövesi üzerine
üçgen alınlık yerleştirilmiştir.

1

1

22

6

6

25 25

27
27

C- Üçüncü Tip Pencere Söveleri
Saçağın iki kademeli bir başlıkla taşındığı örneklerdir. Bu tip saçaklarda başlıklar arasında kalan bölümün yüzeyi, il merkezinde yiv sıraları ile hareketlendirilir. Görele ve Tirebolu İlçelerinde yer alan konutlarda ise lento yüzeyi, kaş kemere benzer yarım dairesel eğrilerin tekrarı ile oluşan süsleme motifi ile
doldurulmuştur. 7 ve 35 numaralı örneklerde saçağın üzerine üçgen alınlık yerleştirilmiştir. 31,52 ve 64
numaralı örneklerde lentonun üzeri kaş kemere benzer yarım dairesel eğrilerin tekrarı ile oluşan süsleme
motifi ile doldurulmuştur.
Bu tipte, 11 tanesi il merkezinde olmak üzere toplam 14 örnek tespit edilmiştir198. Bu örneklerden 6
197
198

Turani, a.g.s., s.28-29.
Reha Günay, Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları, İstanbul, Birsen Yayınları, 2002, s.110.; Naumann,s.161;
Meyer s.64-75; Bittel Naummann s.74 vd., Res. 15-117; Darga, s.123.
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tanesi199 taş geri kalanı ahşap sövelerdir. 20 numaralı örnekte, pencere üst sövesi üzerine üçgen alınlık
yerleştirilmiştir.

77

12

13
13

12

15
15

19
19

3.7.7.2.1. Pencere Denizlikleri
Pencere söveleri ile denizliklerin birleşme noktaları kabara şeklinde düzenlenerek dekoratif bir görünüm kazandırılmıştır. Bazı örneklerde saçağı taşıyan başlığın tekrarı şeklinde görülürken bazılarında daha
değişik motifler kullanılır.

77

10
10

15
15

19
19

20
20

25
25

Estetik kaygılarla 6, 15 ve 35 numaralı üç örnekte, sövelerin denizliğin altına doğru uzatıldığı görülür.

6 Salih
Cihangiret
6-Salih
Cihangiret

199

15
OktayAral
Aral
15-Oktay

Kat. Nu.9,11,17,31,40,42.
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3535-Ali
Ali Tığlıoğlu
Tığlıoğlu

2

3.7.7.2.2. Pencere Alınlıkları
Tamamı il merkezinde bulunan 7 örnekte pencere saçaklarının üzerinde üçgen alınlıklar bulunur. 7
numaralı konutta alınlığın içerisi barok üsluplu süsleme kompozisyonu ile doldurulmuştur.

20
Yurdanur
Özdemir
7 7-Kemal
Kemal Hemşinlioğlu
Hemşinlioğlu
20-Yurdanur
Özdemir

25
MustafaArda
Arda
25-Mustafa

34
Fatih Kitapçı
Kitapçı
34-Fatih

35
Ali Tığlıoğlu
35-Ali
Tığlıoğlu

3.7.7.2.3. Pencere Kepenkleri
İl merkezinde yer alan konutların dördünde ve Piraziz Tirali Konağı’nda, üst kat pencerelerinde kepenk yer alır. Tirebolu ve Görele’de yer alan konutlarda ise kepenge rastlanmaz. Kepenkler il merkezinde
ahşap, Tirali konağında metalden yapılmıştır.

7-Kemal Hemşinlioğlu

10-Arif Yıldırım

16-Bedirhan Sevgen

38-A. Aykutoğlu

3.7.8. Çatı
Binayı örten meyilli damın tahtadan iç inşaatı200 olarak tanımlanan çatının, formuna göre kırma, beşik,
sundurma, mansard gibi çeşitleri bulunur. Ülkemizde yaygın şekilde kırma ve beşik tipi çatılar kullanılır.
Katalogda yer alan konutlardan Giresun merkezde bulunan 33 numaralı konut dışındaki konutların
tamamında, 44 numaralı Piraziz Tirali Konağı’nda, Görele’de bulunan 45 numaralı konut dışındaki konutlarda, Tirebolu’da yer alan 54 numaralı konut dışındaki konutlarda, üst örtü kırma çatı ile; 33, 45 ve
54 numaralı konutlarda ise beşik çatı ile örtülmüştür. Katalogda yer almayan ve tamamı Görele İlçesi’nde
yer alan 3 tip cephe örneklerinden olan Yağcı Hüseyin, Melahat Gürel ve Özlem Günal evlerinin de beşik
çatı ile örtüldüğü görülür. Beşik çatı Görele’deki konutlarda çoğunlukla çatının bir yanının komşuyla bitişik olduğu konutlarda tercih edilmiştir. Şebinkarahisar’daki konutların çoğunluğunu beşik çatılıdır. Kış
şartlarının sert geçtiği ilçede çatı eğimleri yüksek tutulmuş, yüksek kalan orta bölüm oda, alçak kalan yan

200

Turani, a.g.s., s.28-29.
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taraflar ise kiler/depo olarak kullanılmıştır. Oda olarak kullanılan ve genellikle alt kat sofasının üzerine
rastlayan orta bölümün zemini ahşap, yan tarafların zemini ise sıkıştırılmış topraktır. Ahşap konstrüksiyonlu beşik çatılar çinko levha ile kaplanmıştır.

Şebinkarahisar Süleyman – Ayşe Eroğlu Evi çatısının içten ve dıştan görünümü
Çatılara, merdiven üzerinde bulunan ve halk arasında çatı piyesi olarak adlandırılan bölümden geçilir.

Alaturka Kiremit
mahya kiremiti

Alaturka Kiremit

MAHYA DETAYI

dikme

galvanizli

dikme

borusu

10- İl Özel İdaresi Çatı Kesiti

A- Kiremit
Çatıyı, dolayısıyla yapıyı sudan koruyan en önemli malzeme kiremittir. Kiremit ayrıca tarihsel yapı
malzemeleri içinde en uzun ömürlü olanlarından da biridir. En az yüz yıl olmak üzere birkaç yüzyıl dayanabilir. Çok iyi pişirilmemiş kiremitler yağmur ve dondan bozulur, çabucak kırılır. Kazı buluntuları ile
Frig ve Paflagonya anıtlarındaki resimlerden anlaşıldığına göre Anadolu’da kiremit kullanımı belki Friglere
(milattan önce bin yıllarına) kadar uzanır201.

Reha Günay, Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları, İstanbul, Birsen Yayınları, 2002, s.110.; Naumann,s.161;
Meyer s.64-75; Bittel Naummann s.74 vd., Res. 15-117; Darga, s.123.
201
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Katalogda yer alan konutların çatılarından 35 tanesi202 Marsilya tipi kiremit, 22 tanesi sac203, 12 tanesi204
alaturka tipi kiremit ile kaplıdır. Marsilya tipi kiremitler ilk defa 1834 yılında Fransa’nın Yukarı Ren bölgesinde Gilardoni Kardeşler tarafından kurulan şirkete bağlı kiremit fabrikasında 1835 yılında imal edilmeye başlamıştır. Bu fabrikada Gilardoni kardeşler tarafından imal edilen yeni nesil kiremitler çatı
işlemlerinde teknolojik bir devrim yaratmıştır. Önceden üretilen kiremitler, bir tarafında kaymayı önleyen
tırnakları olan düz levhalar şeklinde ve tek yüzlüydü. Bu kiremitler çatının su akıtmaması için harç üzerine
iki ya da üç kat uygulanıyordu. Gilardoni Kardeşler tarafından geliştirilen kiremitler ise oluklu kilitlere
sahipti. Bu da kiremit levhalarının olukla sıkıca birleştirilmesi sayesinde bir kat olarak uygulanıyordu.
Aynı zamanda olukların suyu akıtmasıyla kiremit üzerindeki deformasyon en aza indiriliyordu. İlk deneme
partisi 1840 yılında üretilen bu kiremidin 25 Mart 1841 yılında patenti alındı. 1850 yılında bu kiremidin
ikinci tipi üretildi. Çift kilitli olarak üretilen bu kiremit 1855-1867 yıllarında Paris sergilerinde, 1890-1900
ve 1908 yıllarında Londra sergilerinde yüksek ödüller aldı.
Gilardoni Kardeşlerin patent almasından 10 sene sonra bu kiremit tipi Fransa’da ulusal bir miras haline
geldi. Artık küçük firmalar Gilardoni Kardeşlerin teknolojisiyle kiremit imal etmek için lisans almaya başladılar. Böylece Fransa’nın İvri, Epinal, Monşanen ve Marsilya gibi farklı kentlerinde bu kiremitlerden üretilmeye başlandı. Bu yerlerden Marsilya’nın kuzeyinde olan St. Henry artık bu kiremitin üretim merkezi
haline gelmişti205. Gilardoni Kardeşler iki farklı boyutta kiremit üretmişlerdi. Bunlardan ilki
“390X230”mm., ikincisi ise “420X250” mm. boyutlarındaydı. Üreticiler bu kiremitlerden daha büyüğü
olan ikincisini seçerek bir örneğini hazırladılar. Artık bu kiremit tüm dünyada Marsilya Kiremidi adı ile
tanındı206. Yeni nesil kiremit üreten fabrikalar aynı tipte kiremit üretiyorlardı. Firmalar kendi ürünü üzerine damgasını basıyordu. Rey Freres – Marseille firmasına ait kiremitte mitolojideki Merkür’ün Asası,
Martin Freres – Marseille firmasına ait olan kiremidin damgası kelebek; Tuileries Dumidi – Berre, Marseille firmasına ait kiremidin damgası ise arı şeklindedir. Guichard Carvin Et Cie - St. Andre, Marseille
markalı kiremitteki arının kanatları açık, Tuileries Dumidi – Berre, Marseille markalı kiremitte ise kapalı
olarak tasvir edilmiştir. Tuileries Romain Boyer firmasının damgası kuğu figürü şeklindedir.
Giresun il merkezinde yer alan konutların çatı kiremitleri üzerinde yaptığımız incelemelerde, yapıların
özgün hallerinde, Marsilya tipi kiremitlerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Buradaki evlerin çatısında Pierre
Sacoman st. Henry Marseille, Roux Freres - St. Henry Marseille, Arnould Etienne - St. Henry Marseille,
Guichard Carvin Cie - St. Andre Marseille ve Guichard … Pierre Freres – Seon St. Henri Marseille firmalarına ait kiremitler tespit edilmiştir. Bunlardan amblemi kalp motifi biçimli olan Roux Freres - St.
Henry Marseille firmasının ürünü olan kiremitler en çok rastlanılan örneklerdir.
Evlerin yapıldığı dönem olan 1850–1914 yılları arasında Giresun limanından Avrupa’nın pek çok
ülkesine gemilerle fındık ihraç edilmektedir. Bu evlerin o dönemki sahipleri olan Rumların fındık ticareti

Zeytinlik Mevkii’ndeki konutlardan Marsilya tipi kiremit örnekleri

Kat. Nu.1,3-5,7,10,11,14,17,19,22-25,27,33,35,37-39,42,46,48,49-52,57,61-63,65-67,69.
Kat. Nu.2,12-14,20,28-30,34,36,43-45,53-56,59,60,64,68.
204
Kat. Nu.6,8,9,15,16,18,20,21,26,31,32,40.
205
Ratier, Yves. Histoire Du Commerce et De L’industrie De Marseille XIXe - XXe Siècles - Tome IV : La Terre De Marseille,
Tuiles, Briques et Carreaux, Marseille, 1989. - p. 270.
206
Lewis, M B. The Marseilles Tile in Australia. Australian Institute of Building Papers, 1 (1986): ctp. 67 – 89.
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Zeytinlik Mevkii’ndeki konutlardan Marsilya tipi kiremit örnekleri

ile uğraştıkları ve ekonomik bakımdan oldukça zengin oldukları bilinmektedir. Karadeniz’in uluslar arası
ticarete açılmasıyla tüccarlar, gemilerle Avrupa’dan çeşitli yapı malzemeleri ithal etmiş ve kıyı kentlerinde
pazarlamışlardır. Marsilya tipi kiremitlerin de Karadeniz bölgesinde yaygınlaşması bu yolla mümkün olmuştur. Günümüzde Zeytinlik Mahallesi’nde yer alan konutların restorasyon çalışmalarında hata yapılarak
alaturka tipi kiremitlerin uygulandığı görülmektedir. Giresun Belediyesi’nin özel bir firmaya hazırlattığı
koruma amaçlı imar planında çatıların yanlış bir kararla tamamen ‘alaturka’ kiremit ile değiştirilmesi önerilse de son zamanlarda bu yanlıştan vazgeçildiği görülmektedir.
Alaturka kiremit kullanımı Giresun’da çok yaygın olmamakla birlikte daha çok sahile uzak yerleşim
yerlerinde görülür. Oluklu kiremit olarak da bilinen bu kiremitlerin kesiti parabol biçimlidir, bir ucu dar
diğer ucu geniş, konik bir tonozu andırır. Alt ve üstte kullanılan kiremitler arasında bir fark yoktur. Giresun evlerinde çatıların sac ile kaplanması yaygın bir uygulamadır. Sac kaplama maliyeti ve kolay uygulanabilirliği nedeni ile son dönem yapılarında daha çok tercih edilmektedir. İçbükey ve dışbükey oluk
sıraları şeklindeki çinko levhalar, daha çok köy evlerinde tercih edilmiştir. Şebinkarahisar evlerinin tamamına yakınında çatıların sac ile kaplı olduğu görülmüştür.

3.7.9. Çatı Penceresi
Çatılarda, çatı altına aydınlık vermek için kullanılan pencerelerdir. Çatılarda, pencere konulacak olan
yüz, diğer üç yüze nazaran yaklaşık 1 metre daha basık yapılır. Bu yüzün diğer yüzlerle birleşme noktasında kalan bölümde eğimden kaynaklı boşluğa çatı penceresi yerleştirilir.
Katalogda yer alan konutlardan il merkezinde bulunan 25 tanesinde207 çatı penceresi bulunur. Bunlardan 18 tanesi208 çatıların kuzey yüzünde, 7 tanesi209 güneydoğu yüzünde bulunur. Buradan, çatı pencerelerinin genellikle deniz yönünde bulunduğu anlaşılır. İlçelerde yer alan konutlardan 11 tanesinde çatı
penceresi görülür. Bu konutlarda görülen çatı pencerelerinin tamamı kuzeye yani deniz yönüne bakar.

Görele İlçesi’nde Bulunan Konutlarda Çatı Penceresi

Tahsin Karadeniz Evi

Güreller Evi Güney Cephesi

Kat. Nu.1,4,6,7-9,13,14,18-20,22-25,28-30,37-39,41-43.
208
Kat. Nu.1,4,5,7,13,14,19,20,23-25,28-30,37,38,39,43.
209
Kat. Nu.2,3,6,10-12,15.
207
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Güreller Evi Batı Komşusu

İl Merkezinde Bulunan Konutlarda Çatı Penceresi

3.7.10. Baca
Bacalar, konutlarda taş olan duvarların içerisine yerleştirilir ve çatıdan bir ile bir buçuk metre yüksektir.
Üstlerinde kapak bulunur ve iki yönü açıktır. Dört yönü açık olan örnekleri de vardır. Bazı bacaların,
dıştan sıvandığı görülür. 3 ve 37 numaralı konutlarda baca açıklıkları yonca yaprağına benzetilmiştir. Konutlarda taş olan cepheler birden fazla ise baca sayısı artar.
İl merkezinde yer alan konutlarda bulunan bacaların tamamı kare kesitli örneklerdir. İlçelerde ise az
olmakla birlikte dairevi kesitli bacalar bulunur.

1

5

6

7

25

37

3.7.11. Burgaç (Korkuluk-Ferforje)
Balkonların ve terasların kenarlarına, aşağıya düşmemek için yapılan parmaklığa korkuluk, korkulukların üzerine kol dayamak için yapılan kısma küpeşte210, içine süsleme amacıyla yapılıp takılan dövme
demirlere ferforje211 denir. Kitapta Fransızca bir kelime olan ‘ferforje’nin yerine burgaç kelimesi tercih
edilmiştir.
Burgaç tiplerine geleneksel konutların pek çoğunda rastlanmaktadır. Ancak, mevcut yayınların hiçbirinde burgaç tipolojisi yapılmadığı için tezimizde bu konu ile ilgili karşılaştırma yapılamamıştır.
Giresun’da bulunan konutlarda korkuluk-burgaç; merdiven, balkon ve pencerelerde olmak üzere üç
noktada yoğunlaşır.

3.7.11.1. Merdiven Tırabzanlarında
Merdiven tırabzanlarında bulunan burgaçlar, iki farklı şekilde düzenlenmiştir. Birincisi, küpeşteleri taşıyan tırabzan ayaklarının arasına, iki ucu spiralli dikey yönlü yassı metal çubuklardan oluşur. Bu tipte 8
örnek tespit edilmiştir212. 38 ve 42 numaralı örneklerde metal çubuklar dik değil çapraz yerleştirilmiştir.

Turani, a.g.s., s.74.
http://tdkterim.gov.tr/bts/
212
Kat. Nu.5,8,11,15,23,33,38,42.
210

211
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15- Atilla Aral

11- Fahri Akbay

8- Hikmet Ergün

İkincisi, küpeşteleri taşıyan tırabzan ayaklarının arasına, üst üste iki S kıvrımının yerleştirilmesiyle düzenlenen yassı metal çubuklardan oluşur. Bu tipte 8 örnek tespit edilmiştir213. 6 numaralı konut tırabzanında farklı olarak ortada dikey, büyük bir S kıvrımı, üst ve altta yatay küçük ikişer S kıvrımı şeklinde
düzenlenmiştir.

22- Ünal Yayla

213

10- İl Özel İdaresi

Kat. Nu.6,10,16,20,22,31,32,44.
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3.7.11.2. Pencerelerde
İl merkezinde bulunan 43 konuttan 28 tanesinde zemin kat pencereleri, dekoratif burgaçlarla örülü
korkuluklarla korunmuştur. Korkuluk burgaçları iki farklı tipte görülür.
3.7.11.2.1. C Kıvrımlı Burgaçlar
Bu tipteki burgaçlar, 170–180 cm boy, 90–95 cm en ölçüleri arasında görülür. Dikey doğrultulu demir
çubukların yaklaşık 15’er cm aralıklarla yan yana dizilmesiyle bu çubuklara üç farklı noktadan 90 derecelik
açı yapacak şekilde alt ve üst kısımlarında C kıvrımları bulunan, orta kısmında bir daire sırası yer alan
motif grubunun birleşiminden oluşur.
İl merkezinde bulunan konutlardan pencerelerinde korkuluk bulunan 28 örnekten 17 tanesi bu tipte.214
dir

6 Salih Cihangiret

13 M. S. Albayrak

8 Hikmet Ergün

27 İ.Korkut Konuralp

9 Emin Yılmaz

20 Y. Özdemir

11 Fahri Akbay

42 Eczacılar Odası

12 H. Demir

43 Bayram Turgutoğlu

C Kıvrımlı Burgaçlar

3.7.11.2.2. S Kıvrımlı Burgaçlar
Bu tipteki burgaçlar, dikey doğrultuda ortalama 170-90 cm’lik ölçüye sahiptir. Dikey doğrultulu demir
çubukların yaklaşık 15–17 cm aralıklarla yan yana dizilmesiyle ve yatay doğrultulu çubukların bu çubuklara iki ile dört farklı noktadan dik gelecek şekilde kesiştirilmesiyle oluşan dikdörtgen alanın içerisine
yerleştirilen S motifi ile doldurulmasıyla oluşturulur. Bu tip burgaçlar S motiflerinin diziliş sırasına göre 3
farklı tip gösterir. Birinci tipte S motiflerinin karşılıklı dizilmesiyle kalp görünümü sağlanır. İkinci tipte S
motifleri aynı yöne bakacak şekilde yan yana sıralanır. Üçüncü tipte ise alt ve üst sıradaki S kıvrımları ters
yöne bakacak şekilde dizilir.
İl merkezinde bulunan konutlardan pencerelerinde korkuluk bulunan 28 örnekten 11 tanesi S kıvrımlı
tiptedir215.
20 numaralı örnekte S ve C kıvrımları birlikte kullanılmıştır. Kepenkli pencerelerde ise korkuluk bulunmaz. İlçelerde bulunan konutlarda karşılaştığımız korkuluklar daha basit olup, 47 ve 48 numaralı konutlarda görüldüğü gibi demir çubukların yan yana dizilmesiyle oluşturulmuştur. 62 numaralı konutta ise
oranları farklı olmak suretiyle C kıvrımlı bir korkuluk görülür.

214
215

Kat. Nu.1-3,5,6,8-13,17,20,23,27,42,43.
Kat. Nu.4,7,14,15,18,26,31,32,37,39,40.
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4-Ayten Ergüney
4 Ayten Ergüney

40-Haldun
HaldunGürel
Gürel
40

7-Kemal Hemşinlioğlu 14-İlhan
İlhanİhtiyaroğlu
İhtiyaroğlu
7 Kemal Hemşinlioğlu 14

31 OğuzEkmekçi
Ekmekçi
31-Oğuz

32 NerminBilgi
Bilgi
32-Nermin

26-Celaleddin
Önbayrak
26 Celaleddin Önbayrak

15-Oktay
Aral
15 OktayAral

37 VeterinerHekimleri
Hekimleri
37-Veteriner

39-Nebahat
39 Nebahatİsmihanoğlu
İsmihanoğlu

S Kıvrımlı Burgaçlar

3.7.11.3. Balkonlarda
İl merkezinde 35 konutta balkon bulunmaktadır. Balkon korkulukları, 80–100 cm aralığında yüksekliğe
sahip olup, ortalama 15 cm genişliğinde dikey dikdörtgen bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlerin içerisi
değişik motiflerle doldurulmuştur. Bu motiflerin dekoratif dizilimine göre korkuluklar 5 farklı tip gösterir.
Konutlardan 7 tanesinde216 korkuluklar yenileme sırasında özgünlüğünü kaybetmiştir.

1Osman Özdemir

10 Arif Yıldırım

2 Musa Yılmaz

11 Fahri Akbay

5 Selim Gökdeniz

4 Ayten Ergüney

7 Kemal Hemşinlioğlu

12 Hasan Demir

14 İlhan İhtiyaroğlu

15 Oktay Aral

17 Sami Yapıcı

19 Mehmet Özdemir

20 Yurdanur Özdemir

22 Ünal Yayla

23 Mustafa Sütlaş

25 Mustafa Arda

26 Celaleddin Önbayrak

32 Nermin Bilgi

33 Ahmet Gürsoy

35 Ali Tığlıoğlu

38 Aysel Fatma Aykutoğlu

39 Nebahat İsmihanoğlu

40 Haldun Gürel

Balkon Korkulukları
216

6 Salih Cihangiret

Kat. Nu.17, 18, 27, 34, 41, 42, 43.
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3.7.11.3.1. S Kıvrımlı Burgaçlar
5 örneği217 bulunur.

2 MusaYılmaz
Yılmaz
2-Musa

9
Emin Yılmaz
Yılmaz
2-Emin

20
Yurdanur Özdemir
Özdemir
20-Yurdanur

9- Emin Yılmaz Evi
3.7.11.3.2. Elips Görünümlü Olanlar
5 örneği218 bulunur.

1Osman
Özdemir
1-Osman
Özdemir

55-Selim
Selim Gökdeniz
Gökdeniz

31
Oğuz Ekmekçi
Ekmekçi
31-Oğuz

3.7.11.3.3. Kalp Görünümlü Olanlar
7 örneği219 bulunur.

14 İlhanİhtiyaroğlu
İhtiyaroğlu
14-İlhan

15
Oktay Aral
Aral
15-Oktay

Kat. N u. 2, 9, 10, 20, 38.
Kat. Nu.1, 5, 31, 32, 38.
219
Kat. Nu. 4, 7, 14, 15, 31, 35, 39.
217

218
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35 Ali Tığlıoğlu
Tığlıoğlu
35-Ali

31- Oğuz Ekmekçi
Evi

3.7.11.3.4. İki Ucu Spiralli Olanlar
5 örneği220 bulunur.

23
MustafaSütlaş
Sütlaş
23-Mustafa

33-Ahmet
33
AhmetGürsoy
Gürsoy

8
Hikmet Ergün
8-Hikmet
Ergün

3.7.11.3.5. Dairesel Başlıklı Düşey Dikdörtgen Görünümlü Olanlar
Bu tipte, korkuluklar önce metal levhalarla ortalama 20 cm. aralıklı dikey dikdörtgen bölümlere ayrılır.
Yatay düzlemde ise alt ve üst bölümlere yaklaşık 20 cm mesafe ile yeniden bölümlemelere gidilir. Böylelikle alt ve üstte küçük boyutlu kare ya da yatay dikdörtgen bölmeler, ortada ise dikey dikdörtgen bölmeler
oluşturulur. Alt ve üstte bulunan küçük bölümlerin içi çember ya da S kıvrımı ile ortada bulunan bölüm
ise dairesel başlıklı düşey dikdörtgen motifi ile doldurulur. Bu tipe 6 konutta221 rastlanır.

12
HasanDemir
Demir
12-Hasan

220
221

22-Ünal
22 ÜnalYayla
Yayla

Kat. Nu.8, 11, 22, 23, 33.
Kat. Nu.6, 12, 19, 24, 25, 40.
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25-Mustafa
25
Mustafa Arda
Arda

