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Safranbolu Evlerinin Plan Tipolojisi ve
Kullanıcı ‹htiyaçları Hiyerarflisi
Bu makale, 1979-80 y›llar›nda ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’nde büyük bir araflt›rma ekibi ile
yapt›¤›m›z, Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan desteklenen “Safranbolu ve Çevresi Turistik
Gelifltirme Projesi” kapsam›nda taraf›mdan yürütülen bir teze (Bulduk 1979) ve 2011-2012
y›llar›nda flahsen Safranbolu’da yapt›¤›m araflt›rmalara dayanmaktad›r. 1979-80
y›llar›ndaki araflt›rmam›z s›ras›nda 32 binan›n rölövesi yap›lm›flt›. Bunlara ek olarak
Safranbolu Belediyesi’nden al›nan 15 adet yeni rölöve ile birlikte 47 adet bina plan›
üzerinden bu çal›flma gerçeklefltirilmifltir. Henüz bas›lmakta olan bir kitab›mda (Bayazıt
2014) yer alacak olan resim ve planlardan baz› örnekler afla¤›da verilmektedir.

Kentin K›sa Geçmifli
Geçmifli Paleolitik ça¤lara kadar giden Safranbolu, UNESCO taraf›ndan bir Osmanl›
kenti olarak 1994 y›l›nda Dünya Miras› olarak kabul edilmifltir. Özellikle Osmanl› döneminde Safranbolu’nun ekonomik aç›dan özel bir yeri vard›r. Karadeniz ticaretinin 18.
yüzy›la kadar önemini sürdüren Sinop liman›n›n Gerede ile ba¤lant›s› olan Kuzey
Anadolu Ticaret Kervan Yolu üzerinde yer almas› Safranbolu’yu konaklama noktas›
haline getirmifltir. ‹stanbul-Bolu-Gerede-Tosya-Amasya-Tokat-Sivas kervan yolu
Gerede’den bafllayarak Safranbolu ve Kastamonu üzerinden Sinop’a var›yordu (Günay
1981, 12). Safranbolulu kent soylular›n›n sarayla do¤rudan ticari ve kültürel iliflkileri
oldu¤u görülmektedir. Büyük kentlerle iliflki günümüzde de devam etmektedir. Bu durum
özellikle ‹stanbul ve di¤er ülkelerle olan iliflkiler nedeniyle kültürel bir zenginlik
sa¤lam›flt›r. D›flar›dan Asmazlar (Kafkasya), K›r›ml›lar (Rusya) gibi zengin aileler gelip
Safranbolu’ya yerleflmifllerdir.

Geleneksel Evlerin Özellikleri
19. yüzy›l sonunda ve 20. yüzy›l bafl›nda sahip oldu¤u kapal› ev içi üretim ekonomisine
dayanan ataerkil genifl aile yap›s›, Safranbolu evlerinin tasar›m ilkelerini etkilemifltir.
Safranbolu evlerinde ekonomik ve toplumsal aç›dan varl›kl›, e¤itimli, görgülü bireylerin
yaflad›¤› bilinmektedir (Ulukavak 2007). Safranbolu evleri yap›ld›klar› s›rada çevredeki
ormanlardan getirilen ahflap malzeme kullan›lm›flt›r. Geçicili¤i benimsemifl ve mütevaz›
yaflam› seçmifl olan Safranbolulular için, ahflap bir evin 100-150 y›l yaflamas› arzu edilen
bir özelliktir. Anadolu’da binlerce y›ldan bugüne yan yana odalar›n bir araya getirildi¤i
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köfleli ev yap› gelene¤i süregelmifltir (Ak›n 2008; Ak›n 1985).
“Eyvanl› ev ve geleneksel Osmanl› evini aç›klarken ‘iki oda ile aralar›nda bir aç›k hacimden ve bunlar›n önünde uzanan bir saçak alt›ndan meydana gelen plan motifi’, geleneksel
Osmanl› evlerinin tasar›m›nda gözlenebilen en ilginç ve sürekli özelliktir (Akın 1985, 53)1.
Güneydo¤u Anadolu’da özellikle kent evlerinin büyük bir ço¤unlu¤unu oluflturan eyvanl›
evler, Gaziantep, Urfa, Diyarbak›r ve Mardin’de yo¤unlaflm›flt›r. Bu dört kent d›fl›nda,
co¤rafi konumlar› gere¤i, iklimleri Güneydo¤u Anadolu geneline göre daha az s›cak olan
küçük ölçekli yerleflmelerde de, eyvanl› ev yo¤unlu¤u vard›r” (Ak›n 1985, 138).

Resim: 1
Hac› Hüseyinler Evi Sokak Cephesi.
Ç›kmal› ve dört eyvanl› bir ev
(Bugün Valilik Konuk Evi).

Simetri kayg›s›
tafl›mad›¤› söylenen
geleneksel Osmanl›
evinde, zorunlu
olarak simetrik olan
üçlü birimin bunca
önem tafl›mas›
ilginçtir ve
kökeninin söz
konusu ev
gelene¤inin d›fl›nda
aranmas›n›
gerektirir.
Resim: 1
Üçlü mekân grubunda oluflan birimin Anadolu’daki efl zamanl› benzerleri, eyvanl› evde
ve k›rsal yerleflmelerdeki hilanilerde en yak›n biçimiyle karfl›m›za ç›kar. Ayr›ca simetrik
üçlü birimin sözü edilen ve bir karfl›tl›ktan kaynaklanan özellikleri de geleneksel Osmanl›
Evi’nde sürer. Soka¤›n veya parselin rastlant›sal s›n›rlar›nca belirlenen gereksinime göre
biçimlenmifl ve bitiflken nitelikli bir alt kat›n üzerinde yükselen, üst kattaki konumuyla
geleneksel Osmanl› Evi’ndeki tümel biçim, hilani ve eyvanl› evi ça¤r›flt›r›r (Akın 1985, 53)2
(fiekil 1).

Safranbolu Evlerinin Tipolojik Özellikleri
Safranbolu Evleri de birden dörde kadar de¤iflen oda ve eyvan say›s›na sahiptir. Odalar
eyvanlarla birbirlerinden ayr›l›rlar. Bu genifl aile yap›s› içindeki çekirdek ailelere birer
ayr› “yaflama birimi” verilerek tüm yaflam gereksinimlerini bu odalar içinde karfl›lamalar›
beklenmektedir. Safranbolu’da erkeklerin mekân› selaml›kt›r. Buras› ayn› zamanda ifl
görüflmelerinin yap›ld›¤› ve önemli misafirlerin a¤›rland›¤› yerdir. Her evde hemen
hemen bir selaml›k kat› ya da giriflin yan›nda bir selaml›k odas› vard›r. Bu kat ya da odalar
özenle süslenmifltir (Resim 2-3).

Evlerin girifl katlar› tafl duvarlarla yap›lmakta ve biçimsiz arsa s›n›rlar›na uymaktad›r. Üst
katlar ise ahflap karkas olarak gerçeklefltirilmifltir. Zemin katlar d›fla tamam›yla kapal›d›r.
Yaflama katlar› ara ve üst katlardad›r. Genellikle evler zemin üzerine bir ya da iki ahflap
kat olarak yap›lmakta olmas›na ra¤men, nadiren üç ahflap kat› olanlar da vard›r. Ara ve
üst katlarda odalar genellikle bir ya da iki yöne üçer pencerelidir. Pencereler iki yana alt
k›s›mlar›ndan aç›labildi¤i gibi, tümüyle de aç›labilmektedir. Pencerelerin standart
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1Do¤an Kuban’ın “Türk Evi Gelene¤i Üzerine
Bazı Gözlemler Sanat Tarihimizin Sorunları”,
Istanbul 1975, 196’ya dayanarak belirtilmektedir.
“Kuramsal düzeyde ev planlarının tasarlanması
bu çekirdekten bafllayarak oluflur” (Kuban 1975, 197).

2Ayda Arel’in “Osmanl› Konut Gelene¤inde Tarihsel
Sorunlar” ‹zmir, 1982, 34-40’a dayanarak
belirtilmektedir.
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fiekil: 1

Resim :2

görünümde olmas›, ara ve üst katlardaki ahflap karkas strüktürün aral›klar› ve ahflap
boyutlar›yla ilgilidir. Bu nedenle bütün kentte bir ritim yarat›lm›flt›r. Bu yap›lar›n çat›lar›
genellikle dört yöne e¤imli k›rma çat›d›r.
“Odalar›n say› ve flekilleri, tatbik edilecek plan tipinin meydana gelmesinde en fazla tesiri olan
unsurlard›r. Odalar fazla veya az olduklar›na göre, plan tipi de¤iflmekte veya inkiflaf etmektedir.
Baz› plan tipleri ancak muayyen oda say›lar› ile elde edilebildi¤i gibi baz› plan tiplerinin de,
fazla odal› olmalar›na tahammülleri yoktur. Mesela orta sofal› planda, en az dört oda laz›md›r.
Hâlbuki köfle sofal› evlerde, oda adedi iki veya üçten fazla olamaz” (Eldem 1955).

Resim: 3

fiekil: 1
Ba¤lar’daki Gökçüler Kona¤›
üst kat plan›.
Dört eyvandan birine helâ ve sand›k
odas› yerlefltirilmifl, di¤erinde
merdiven ve merdiven üstü eyvan› var
(Bugün otel olarak kullanılmaktadır).
Resim: 2
Ba¤lar’daki Gökçüler Kona¤›
Üst kat›ndaki eyvanlardan biri
günlük oturma mekân› olarak
düzenlenmifltir.
Resim: 3
‹hsan Ganio¤lu Evi.
Arsa planı çıkmalarla uydurulmufl
bir yapı örne¤i.

Safranbolu evlerinde Eldem’in belirtti¤i görüfller büyük ölçüde geçerlidir. Safranbolu
evinde sofa ço¤u kez birçok baflka ifllevi de bar›nd›ran bir mekând›r. Sofa, ev içi
yaflam›n›n oda¤›n› oluflturur ve genellikle oturma mekân›d›r. Tüm aile günün büyük bir
bölümünü burada birlikte geçirir. Sofan›n bütünüyle odalar taraf›ndan çevrelenmesi bu
mekân›n ›fl›k almas›n› engelledi¤i için odalar aras›nda yer alan ve pencerelerle d›fla
bakmay› sa¤layan eyvanlar kullan›l›r. Sofaya yönelen ve birden dörde kadar de¤iflen
eyvanlar›n ço¤u kez simetrik olarak yerlefltirilmesine özen gösterilir. Safranbolu evlerinin
baz›lar›nda görülen simetrik plan flemas› orta sofal› plan tipinde göze çarpar.

Safranbolu evleri, di¤er Türk evlerinden plan tipolojisi aç›s›ndan farkl› de¤ildir. Osmanl›
Türk evlerinin plan›n› oluflturan elemanlar
•Odalar
•Sofalar (çardaklar), eyvanlar ve di¤er elemanlar
•Geçitler, aralar ve merdivenler
•Ah›rlar ve tafll›klar
olarak s›ralan›r. Di¤er baz› unsurlar kat planlar›n› etkilemese de evin ifllevsel parçalar›
olan mutfak, çamafl›rl›k, kiler, hamam ve helâd›r. Bunlar evin içine girdi¤i zaman sofan›n
bir ucuna yerlefltirilir.

Genel olarak Osmanl› ev plan tipleri içinde gördü¤ümüz hayatl› evlerin çeflitli tiplerine ve
yuvarlak orta sofal› plan tipine, Safranbolu’da çok seyrek olarak rastlanmaktad›r.
Safranbolu evleri genellikle ayr›k düzende yap›lm›flt›r ve bahçeleri vard›r. Sofalar›n
de¤iflik oturma köfleleri vard›r. Sofalar odalar›n sokak, yön ve iklim koflullar›na göre
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Resim: 5

Resim: 4

odalar aras›nda kalan mekânlard›r. Sofa her ev plan›nda bulunur, odalar sofan›n bir
yan›nda, iki yan›nda veya dört köflesinde yer al›rlar (Resim 4-5).

Safranbolu evlerinde s›ra odalara pek rastlanmaz. Daha çok köfle odalara rastlan›r ve
merkezi plan tipi hâkimdir. D›fl sofal› evler de, yapt›¤›m›z tespitlere göre çok fazla
say›dad›r. Safranbolu evleri çevredeki plan tipolojisiyle uyum içindedir. Eldem’in
kitab›ndaki (1955, 109, 119, 133, 137, 140) Bolu ev örnekleri Safranbolu evlerinin plan tipleri
ile tamam›yla benzeflmektedir. Bolu’da Mühürcü Hac› Mustafa Evi, Derebeyi Mustafa
Evi, Vas›f Bey Kona¤›, Bay Muhittin Evi, Gülerzade Evi orta sofalar› ve plan tipleri ile
Safranbolu evlerine benzemektedir. Arel’in (1982, 64) belirtti¤i gibi;

Resim: 4
Halo Mehmetler (Mehvefl Han›m)
Kona¤› merdiven ve merdiven
üstü eyvan› (Bugün otel olarak
kullanılmaktadır).
Resim: 5
Halo Mehmetler (Mehvefl Han›m)
Kona¤› üst kat sofas›.

Toplum tabakalaflmas›n›n iki ucu aras›nda kalan çevrelerde, yerel yap›m özellikleri kültürel
flemalarla kaynaflm›fl olarak varl›k göstermekle birlikte, yerel gelenekler oldu¤u gibi de¤il, ama
Osmanl› dönemi kültür yap›s›n›n gereklerine göre uyarlanarak kullan›l›r. Kültürel flemalar ise,
yerel koflullara uyarlanm›fl olarak ve bu koflullar›n elverdi¤i ölçüde uygulan›r. Gerçek Osmanl›
birefliminin ürünü olan bu ev tipleri, kaynaklarda ‘Türk Evi’ olarak betimlenen ev kategorisinin
temsilcileridir.

Ayn› konu hakkında Kuban (1995, 23), ‘Filibe’de Ohrid’in görünüflü Safranbolu’ya çok
benziyorsa da evlerin planlar› farkl›d›r. Bu da baflat kültürel grubun biçimi görüntü olarak
alm›flsa bile iç örgütlenmenin yerel dinamiklere ba¤l› olarak flekillendi¤ini göstermektedir’ demektedir. Safranbolu evlerinin de di¤er Anadolu kentlerinden farkl›laflmas›n›n ayn›
iç dinamiklere ba¤l› oldu¤unu göstermektedir (fiekil 2-3).
Arel’in (1982, 125) eserinde söz etti¤i ‹stanbul’da Bebek’teki Köçeo¤lu Yal›s› plan› ile
(Eldem 1977, 10)3 (T flemas› ve egemen divanhane) Safranbolu Rauf Beyler Kona¤›’nda bahçedeki
havuzlu köflk planı (Günay 1999, 215-231) benzerli¤i görüflüne var›labilir. ‘T’ planlar› ile iki
yap› birbirinin ayn›d›r. Buradan da Safranbolu’daki yap›lar›n zengin sahiplerinin
muhtemelen ‹stanbul’un zenginlerinin yap›lar›ndan etkilendikleri tahmin edilebilir.

Sofa bütün ifllevlerin topland›¤› ve da¤›ld›¤› bir merkezdir. Bu nedenle sofa ucundaki
eyvan da günlük yaflam için kullan›l›r. Eyvanda sedir ya da bir seki yer al›r. Günlük
yaflam›n geçti¤i bu mekân kad›nlar›n oturup ev ifllerini yapabilecekleri, arkadafllar› ile
sohbet edebilecekleri, minderlerle döflenmifl, hal› kapl› bir yerdir. Plan› oluflturan eleman-

4 Say› 17, 2014

3 Köçeo¤lu Yal›s› Bostanc› defterinde
1791 senesinde Üsküdar Mollas› Halit
Efendi’ye ait görülmektedir.
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fiekil: 2-3

lar (oda, eyvan, sofa) de¤iflik arsa koflullar›nda, de¤ifliklik düzenler içinde kullan›lm›flt›r.
Eyvanlardaki seki ile sofa aras›ndaki direklik Kuban’›n (1995, 130) belirtti¤i gibi baz›
zengin Safranbolu evlerinde de vard›r:

Direkli¤in ortadaki yanlardan daha genifl üç aç›kl›¤› vard›r. Yanlardaki aç›kl›klar›n kenarlar›nda
korkuluk yap›lm›flt›r. Böylece ay›rt edici bir ö¤enin kullan›m›, yaln›zca getirdi¤i nitelik ve
bezemesi aç›s›ndan de¤il, mekân›n ifllevsel olarak farkl› iki bölüme ayr›lmas›n› güçlendiren bir
etki yaratmas› nedeniyle de mekân etkisini zenginlefltirir. Seki üstünün seki alt›ndan bir
revakla de¤il yaln›zca parmakl›kla ayr›ld›¤› örneklerde bulunmaktad›r.

fiekil: 2-3
Rauf Beyler Talat Hidayeto¤lu Evi.
Dört odal› ve dört eyvanl›d›r.
Plandaki bahçe köflkü Bebek’teki
Köceo¤lu Yal›s›’n›n selaml›k
k›sm›na benzemektedir (Yanm›fl
olan bu yap› bugün yoktur).

Sofalar odalar›n adedine ve evdeki konumlar›na göre farkl› flekillerde olabilir. Genellikle
üst katlarda oda adedinin bir ya da ikiyi geçmedi¤i evlerde d›fl sofa bulunur. D›fl sofalar
dikdörtgen fleklinde olabilece¤i gibi ‘L’ fleklinde de olabilir. Ara kat sofalar›ndan hayata
bakan galerili olanlar› da vard›r.
Orta sofal› evlerde de odalar sofan›n iki kenar›nda dizilir. Bunlar›n genellikle iki ucunda
eyvanlar bulunur. Eyvan say›s› dörde kadar ç›kabilir. Bu sofalar›n uçlar›nda sekili eyvanlar yer alabilir. Bazen eyvan›n içine merdiven ve helâ yerlefltirilir. Orta sofal› evlerde plan
simetriktir ve genellikle sofan›n etraf›nda dört oda yer al›r. Bu odalara sofadan üst katlarda pahl› kap›larla girilir. Bu flekilde sofa sekizgen bir geometriye sahip olur. Sofan›n dört
taraf›nda eyvanlar olabilece¤i gibi bu eyvanlar›n baz›lar› oda, baz›lar› ise helâ ve merdiven için kullan›l›r. ‹ç sofal› örneklerde bazen bir, bazen daha çok basamakla ç›k›lan eyvan
içindeki sekili oturma mekân› oluflturulmufltur. Bu mekânda pencere önünde sedir yer alabilir. Sofalarda yer alan eyvanlar ç›kma yapabilir. Buralar› daha çok günlük oturma
mekânlar›d›r. Bu eyvanlar›n ç›kma yapanlar› yazl›k olarak adland›r›l›r; tavanlar› odalara
ve sofaya göre daha alçakt›r.
Odalar›n ve özellikle iç sofalar›n tavanlar›na özenle ç›talar kullan›larak desen verilmifltir.
Baflodalarda ve üst sofalarda genellikle göbekli ve köflelerinde dörtte bir göbekli
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süslemeler tipik Safranbolu özelli¤idir4. Üst sofalar genel olarak ters bir tekne gibi çat›
içine do¤ru yükseltilmifltir. Göbek ortas›nda da bu sofalarda avize yer al›r. Baz› zengin
konaklarda eyvanlarda tavan süslemeleri yap›lm›flt›r. Nadiren baz› zengin evlerde odalarda ve sofada tavanla sergen aras›nda boyal› süslemeler vard›r. Duvarlar› desenli boyanm›fl
evlere de rastlanmaktad›r. Bunlar genellikle yurt d›fl› ile ticaret iliflkisi olan ya da ‹stanbul
ile temasta bulunmufl ailelerde görülen örneklerdir.
Zemin katlar geçmiflte ah›r, odunluk, kömürlük gibi ifllevlere ayr›lm›flt›r. Evlerin zemin
kat›nda bir tafll›k ya da hayat yer al›r. E¤er zemin tafl kapl›ysa tafll›k, toprak olarak
b›rak›lm›flsa hayat ad›n› al›r. Kentin e¤imli olmas› nedeniyle tafll›k baz› hallerde daha üst
kotlarda da bulunabilir5. Safranbolu’da hayat ya da tafll›k büyük yontulmufl düfley
tahtalardan yap›lm›fl kafeslerle (gliste) kapat›lm›fl girifl kat›d›r. Glistelerin önünde bahna
üzerinde odunlar dizilerek kurutulur. Birinci kat sofas›na çardak denmektedir (Kuban 1995,
138). Hayat’›n soka¤a ve komflulara bakan cepheleri kafeslerle (muflabak) kapat›lm›flt›r.
Sokak taraf›na cumbal› kafesler bakmaktad›r. Bu katta kazan oca¤› ve büyük mutfak yer
alabilir. Evin iç çeflmesi de buradad›r.

Mekân Tipolojisi
Evlerin genel s›n›flamas›n› yapabilmek için tipoloji yapmay› hedefledik. Bu flekilde
binalar›n hiyerarflik olarak fiziksel nitelikleri ortaya konulabilecektir. Bu arada binalar›n
biçimsel dili belirlenebilecek ve morfolojisine ulafl›lacakt›r. Burada yap›lmaya çal›fl›lan
oda, sofa ve eyvanlardan oluflan üst kat planlar›na dayanarak genel morfolojik yap›y›
ortaya koymakt›r. Bu nedenle merdiven ve helâlar sadece doluluk olarak gösterilmifl,
balkonlar gibi baz› elemanlara yer verilmemifltir. Merdivenlerin ve di¤er elemanlar›n
tipolojileri yap›labilse de burada sadece genel tipoloji (oda, sofa, eyvan, merdiven) üzerinde
durulacakt›r. Binalar›n mekân ve kat say›lar› genellikle kullan›c› ihtiyaçlar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Ba¤lardaki yazl›k bir evde ticari iliflkiler olmad›¤› için minimum
temel ihtiyaçlara göre yap› flekillendirilirken, çarfl›daki k›fll›k evler ayn› zamanda misafir
a¤›rlama ve ifl görüflmeleri yap›lan mekânlara sahiptir. Bu nedenle yaln›z üst katlara göre
yap›lan tipoloji çal›flmas› ailenin zenginli¤ini ya da ihtiyaç hiyerarflisini yans›tmamaktad›r. Bu nedenle bütün evdeki oda say›lar› da önem tafl›maktad›r.
Safranbolu’ya ait elimizde bulunan 47 rölöveden bir ev planlar› tipolojisi ç›kar›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Ancak bu plan tiplerinin baz›lar›, ö¤rencilerin tez çal›flmas›ndan sonra
taraf›m›zdan eklenmifltir. Safranbolu evlerinin ço¤unlu¤unda arazi durumuna da ba¤l›
olarak genellikle iki ya da üç esas kat bulunmaktad›r. Safranbolu e¤imli bir arazide kurulmufl oldu¤u için evlerin kat say›s› ve odalar›n konumlar› arazinin e¤imine ve eve yoldan
girifle göre belirlenmektedir. Ayr›ca ailenin prestij ve yeni evlenen çocuklara yer bulmak
için baz› hallerde kat adedini art›rd›¤› düflünülmektedir.
Zemin ve Ara Katlar
Evlerin zemin üzerinde ara katlar› ve üst katlar› vard›r. Ço¤unlukla ara kat plan› üst kat
plan›n› tekrar eder ve bazen de¤ifliklikler gösterir. Zemin katta da bazen üst kat plan›
tekrar edilir. Sadece bir oda kald›r›larak, giriflte sofa ile birlikte büyükçe bir tafll›k elde
edilir. Di¤erlerinde ise zemin kat ah›r veya ah›r–tafll›k fleklinde bölünür. Bütün Türk
evlerinde oldu¤u gibi, ana plan flemas› üst kattad›r. Plan› oluflturan bafll›ca elemanlardan
biri odad›r. Plan tipinin meydana gelmesinde en çok etkili olan ise oda say›s›d›r. Burada
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6 Plan tipolojisindeki
flemalarda kullan›lan temel
bafll›klar üst kat planlar› esas
al›narak oluflturulmufltur.

gelifltirilen çal›flmada oda say›s›, oda biçimi ve odan›n yönünün önem tafl›d›¤›
görülmüfltür. Yap›lan tipolojide üst kattaki oda say›s›na göre afla¤›daki semboller
kullan›lm›flt›r6.
Oda say›s› (O1 , O2 , O3 , O4),
Oda flekli (O11, O12 , O21, O22, O23, O31, O32, O33, O34, O34, O41, O42, O43, O44, O45).

Zeminde yer alan ah›r, hayat ya da tafll›k mekânlar› genellikle evin sahip oldu¤u
hayvanlar› bar›nd›rmak ve büyük ocak gerektiren ev ifllerini yapmak için kullan›l›r.

Üst Kat
Üst katlar oda say›lar›n›n belirlenmesindeki en önemli flemalar› verir. Safranbolu
evlerinde dört odal› ve üç odal› planlar ço¤unlu¤u oluflturmakta, iki odal› ve çok az say›da
da bir odal› plana rastlanmaktad›r. Odalar›n hepsi dik aç›l› de¤ildir. Baz›lar›nda içteki bir
köfle pahl›d›r ve burada genellikle kap› yer al›r. Kap› yer almayan pahl› köfleli odalar da
vard›r. Bunlar sofan›n biçimini sekizgen yapmak için uygulan›rlar. Bu tür pahl› girifller
genellikle daha alçak tavanl›d›r ve üstlerinde musandra bofllu¤u ya da dolaplar yer al›r.
Arsalar›n genellikle dik aç›l› olmamas›ndan dolay› odalarda ç›kma yap›l›r. Planda oda
veya odalar ç›kma yaparlar, böylece di¤er yönlere de bak›fl sa¤land›¤› gibi, odan›n biçimi
kareye ya da dikdörtgene yak›n bir geometriye getirilir. Binalar ço¤unlukla dört ya da üç
yöne bakar. ‹ki veya tek yöne bakan planlara da rastlanmaktad›r. Odaların bakt›klar›
yönler ne olursa olsun bir d›fl duvarda genellikle üç pencere yer al›r.
Eyvan
Plan› oluflturan di¤er bir eleman da eyvanlard›r. Eyvan odalar›n aras›na giren sofan›n
uzant›s› olan bir mekând›r. Plan tipinin meydana gelmesinde eyvanlar›n etkisi vard›r.
Genellikle sofan›n etraf›na dizilen odalar ve onlar›n aras›nda yer alan eyvanlar›n oda
say›lar›na ba¤l› olarak adetleri de¤iflmektedir. Bu çal›flmada eyvan say›lar›na dayal› bir
tiplefltirmeye gidilmifltir. Eyvan say›s› evlerde birden dörde kadar ç›kmakta,
baz›lar›ndaysa hiç eyvana rastlanmamaktad›r. Yaln›z E harfi ile eyvans›z evler ifade
edilirken di¤erleri s›rayla numaralanarak aç›klanmaktad›r.
Eyvan say›s› (E, E1, E2, E3, E4) birden dörde kadar de¤iflir.

Eyvanlar odalar aras›ndaki bofllu¤u dolduran bir modül olarak kabul edilebilir. Bu flekilde
evlerde haçvari bir flema ortaya ç›kmaktad›r. Eyvanlar d›fla ç›kmalar›na ya da içe do¤ru
girinti yapmalar›na göre ve baflka ifllevlere ayr›l›p, dolu ya da bofl olmalar›na göre gruplanabilmektedir. Zemin ya da ara kata göre odalar ç›kma yap›yorsa, eyvanlar birçok halde
ç›kmas›z olup, alt katlar hizas›nda kalmaktad›r. E¤er odalar ç›kma yapm›yorsa, bu defa
eyvanlar›n içeride oturanlar›n görüfl aç›s›n› geniflletmek için ç›kma yapt›klar›
saptanm›flt›r. Grafik çizimlerdeki ME sembolü eyvanlardaki merdiven için kullan›lm›flt›r.
Eyvan›n flekli (planda d›fla do¤ru ç›kma, içe do¤ru girme yapmas›),
Eyvan›n›n dolulu¤u ya da bofllu¤u.

Eyvan ç›kmalar› düz oldu¤u gibi, bazen köfleleri k›r›larak pahlanm›flt›r. Eyvan›n
pahland›r›ld›¤› durumlarda pencereler de eyvan›n bu pahl› k›s›mlar›nda ve ortada yer
alarak sokak ya da bahçe görüflünü geniflletirler. Eyvanlar›n farkl› flekillerde biçimlendirildi¤i görülmektedir. Eyvan sofan›n uzant›s› olarak devam edebilir. Bu durumda
döflemede herhangi bir fark yap›lmaz. Baz› hallerde sofan›n uzant›s› olarak devam ederek,
direklerle sofadan ayr›labilir. Bazen direklerin aras›na caml› bölme ve kap› konabilir.
Direklerle ayr›lanlarda bir ya da birkaç basamakl›k bir kot fark› (seki) yap›labilir. Eyvan
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bir oda gibi kap› ile sofadan ayr›labilir. Eyvanlar›n tavan› genellikle sofadan daha alçak
tutulur. Eyvan›n dolu olmas› durumunda merdiven, abdestlik, helâ ya da kiler hacimleri
ile kapat›lm›flt›r. Bu mekanlar modül gere¤i yerlefltirilmelerine ra¤men, art›k eyvan
niteli¤i tafl›mazlar. Evlerin baz›lar›nda bir eyvan› dolu olanlar, iki eyvan› dolu olanlar ve
üç eyvan› dolu olanlar bulunur.
Sofa (Çardak)
Ev planlar›n›n di¤er bir eleman› da sofad›r. Safranbolulular taraf›ndan sofaya çardak
denmektedir. Safranbolululara göre odalar sofaya aç›l›r, sofa bir veya iki taraf› kapal›
oldu¤u gibi, ortadad›r ve dört taraf› da kapal› olabilir. Sofal› ev planlar› d›fl sofal›, iç sofal›
ve orta sofal› plan tipleri olarak ayr›labilir.

Odalar
Türk evinde en önemli birim odad›r. Her oda evli bir çifti bar›nd›racak özellikte tasarlanm›flt›r. Her odada oturulabilir, yat›labilir, y›kan›labilir, yemek yenilebilir ve hatta
yemek piflirilebilir. Odalar›n büyük bir ço¤unlu¤u ayn› özelliklere sahiptir. Bu özellikler
geleneksel ataerkil aile yap›s›yla ve yaflama biçimiyle ilgilidir. Aile yap›s› ve ekonomik
düzen çok uzun y›llar de¤iflmedi¤i için oda tasar›m› da ayn› kalm›flt›r. Odalar›n yukar›da
say›lan de¤iflik eylemlere cevap verebilmesi için esnek bir planlamaya gidilmifltir.
Safranbolu evlerinde odalar birbirinden ba¤›ms›z birimler olarak s›ralan›rlar. Yaln›z bir
bazen iki kap›yla odalar aras›ndaki sofayla ba¤lan›rlar. Osmanl› evlerinde odalardan
baflka mekânlara geçit verilmez. Genellikle odalar birbirine bitiflik yap›lmazlar. Aralar›na
ya eyvan ya da baflka mekânlar yerlefltirilir. S›ra odalara da Safranbolu’da rastlanmaz.
Tafll›k, Hayat, Kiler ve Ah›r
Safranbolu evlerinin sokak kat› d›fla tamam›yla kapal› tafl duvarlarla çevrilidir. Binaya
zemin kattan girifller yer tafl kapl›ysa tafll›ktan, toprak olarak b›rak›lm›flsa hayattan yap›l›r.
Bu katta ailenin büyük ve küçük bafl hayvanlar› için ah›r, samanl›k gibi mekânlar bulunur.
Ayr›ca bu katta evin han›mlar›n›n kulland›¤› kazan oca¤› ve erzak›n sakland›¤› ambarlar›
olan kilerler bulunur. Ailenin büyüklü¤üne ve zenginli¤ine göre bu mekânlar de¤ifliklik
gösterir.

Plan tipleri
Bu aç›klamalara göre planlar s›ralanarak, afla¤›daki tablolar ve evlerin grafik flemalar›
oluflturulmufltur. Böylece yaln›z üst katlara ba¤l› kal›nmayarak evdeki oda say›lar›n›n
önemi de vurgulanmaktad›r. Evlerdeki oda say›lar› ailenin geniflli¤ini ve bir ölçüde de
zenginli¤ini, ifl iliflkilerini, üretim kapasitesini yans›tmaktad›r.
Tek Odal› Evler
Üst kat›nda tek odal› tipler çok az say›dad›r ve bunlar zorunlu olarak iki katl› ve de d›fl
sofal›d›r. Zeminde tafl duvarlar ve hayat ile bir hacim daha bulunur. Genellikle yazl›k
evlerde tek odal› tipe rastlanmaktad›r. Bu evler küçük bir ailenin fizyolojik ve güvenlik
ihtiyaçlar›n› minimum düzeyde karfl›layacak flekilde yap›lm›flt›r. Komflularla ve
arkadafllarla s›n›rl› düzeyde bir iliflki kurulabilmekte oldu¤u görülmektedir. Tek odal›
evlerde üst katta sofa ‘L’ fleklindedir (fiekil 4).
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fiekil: 4

fiekil: 4
Bir Odal› ve Eyvans›z L D›fl
Sofal› Tipler ve Onlar›n
Grafik Anlat›mlar›.
fiekil: 5
‹ki Odal› Eyvans›z, Bir
Eyvanl› ve Eyvan› Dolu, D›fl
ve ‹ç Sofal› Tipler.

‹ki Odal› Evler
Üst kat› iki odal› evlerden eyvan› olmayanlar›n d›fl sofas› bulunmaktad›r ve odalar sofan›n
bir kenar›nda dizilmifltir. Tek eyvanl› iki odal› evlerde d›fl sofa ve orta sofa oldu¤u
görülmektedir. Bu tiplerde yaln›z bir tanesi iki katl›, di¤erleri üç katl› olarak yap›lm›flt›r.
‹ki katl› d›fl sofal› O21E1 tipinde kullan›labilir yaln›z iki oda oldu¤u görülmektedir. Bu ev
de küçük bir ailenin fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlar›n› minimum düzede karfl›layacak
flekilde yap›lm›flt›r. Eyvan sofan›n bir taraf›nda yer almaktad›r. Sofada eyvan›n bulunmas›
baz› sosyal, arkadafll›k iliflkilerine iflaret etmektedir. Zemin katta genellikle hayat, bazen
kömürlük yer almaktad›r. ‹ki odal› eyvan› dolu olan evlerde genellikle merdiven ve helâ
bu bölümde yer almaktad›r. Üç katl› olan evlerde oda say›lar› dört ve befl olarak
görülmektedir. Bu evler büyük aileler için düflünülmesi nedeniyle, zemin katlar› üretime
ve hayvan bar›na¤›na elveriflli olarak tasarlanm›flt›r. Bu evler, temel ihtiyaçlar d›fl›nda
ailelerin zirai ve ticari ihtiyaçlar›n› karfl›layacak nitelik tafl›maktad›r.
‹ki odal› d›fl sofal› evlerin baz›lar›nda hiç eyvan bulunmazken, d›fl ve orta sofal› tiplerin
baz›lar›nda eyvanlar ç›k›nt›l› olarak görülmektedir. Bu tiplerde sofa genellikle bir köflede
yer almaktad›r. Yaln›z bir eyvans›z ev plan›nda sofa boydan boya devam etmektedir.
‹ki odal› olup üç katl› olan evler genellikle çarfl›da yer al›rlar ve ev sahiplerinin toplumsal
ve ifl iliflkilerini sürdürdükleri yap›lard›r. Gerek kad›nlar›n gerekse erkeklerin arkadafll›k
ve ifl iliflkileri için yeterli mekânlar› vard›r. Üst katta bir bafl oda ve ara katta özellikle
O23E1 tipinde selaml›k odas› olabilecek bir oda bulunmaktad›r. Di¤er tip planlarda
eyvanlar ayn› yüzde, içerde ya da ç›k›nt›l› olarak yap›lm›flt›r (fiekil 5-6-7).

fiekil: 5
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fiekil: 6

Üç Odal› Evler
Bu evlerin hepsi üç katl› tipik Safranbolu evidir. Eyvans›z d›fl sofal› ve üç odal› evlerde
sofan›n bir kenar›nda merdiven ve helâya yer ayr›ld›¤› görülmektedir. Üç odal›lar›n tek
eyvanl› olanlar›nda, eyvan mutlaka merdiven ve helâ için kullan›lmaktad›r. Üç odal›
evlerin iki eyvan› dolu olanlar›n›n yine merdiven ve helâ için kullan›ld›¤› görülmektedir.
Üç eyvan› olan bu tip planlarda eyvan›n biri bofl kalmakta ve seki ile yükseltilerek
günlük oturma için tahsis edilmektedir. Dört odal› evler aras›nda yaln›z bir tanesi d›fl
sofal› olarak tasarlanm›flt›r. Bu tiplerde iç ve orta sofa etraf›nda odalara girifller genellikle pahlanm›fl orta sofadan yap›lmaktad›r. Dört odal› evlerin baz›lar› iki, baz›lar› üç
katl›d›r. Dört katl› olanlarda ara katlar d›fl sofaya sahip olabilmektedir. Bu evlerin

fiekil: 7

fiekil: 6
Eyvans›z Evin Grafik
Anlat›m›.
fiekil: 7
‹ki Odal› ve Bir Eyvanl›
Tiplerin Grafik Anlat›m›.
fiekil: 8
Üç Odal› ve D›fl Sofal› Bir,
‹ki ve Üç Eyvanl› Tiplerin
Grafik Anlat›m›.

fiekil: 8
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fiekil 9

fiekil: 9
Üç Odal› ve D›fl Sofal›
Eyvans›z ve Bir Eyvanl›
Tiplerin Grafik Anlat›m›.

baz›lar›nda zemin katta da odalar yer almaktad›r. Safranbolu’da Türklerin evlerinde zemin
katta genellikle dükkân bulunmaz. Genellikle Rum evlerinde bir dükkân vard›r. Ancak bu
evlerin birço¤unda ara katta ya da zemin katta erkek misafirlerin kabul edildi¤i selaml›k
k›s›mlar› vard›r. Bu mekânlar özenle evin di¤er k›s›mlar›ndan ayr›lm›flt›r. Selaml›k
k›s›mlar› erkeklerin ticari ifl iliflkilerini sürdürdükleri sosyal mekânlard›r. Bu evlerde üst
katlarda bafloda bulunur ki, bu mekân evin en itibarl› yeridir. Bu mekân›n ve bu mekân›n
bulundu¤u sofan›n tavan› özenle süslenmifltir. Baz› evlerde bafloda duvarlar› farkl› bir
flekilde resimlerle ve desenlerle süslenmifl prestij mekanlar›d›r (fiekil 8-9-10-11).

Dört Odal› Evler
Genellikle bütün evlerde zeminde tafll›k bulunmaktad›r. Dört odal› ve d›fl sofal› evlerde
eyvan bulunmamaktad›r. Buna karfl›l›k di¤er dört odal› evlerde üç ya da dört eyvan bulunmaktad›r. Eyvanlar›n bazen biri bazen ikisi evin büyüklü¤üne göre doludur ve buralara
hela, kiler ya da merdiven yerlefltirilmifltir. Orta ve iç sofal› tiplerde kap›lar pahl› olarak
sofaya aç›lmaktad›r. Bofl kalan eyvanlar seki ile yükseltilerek ve bazen direklikle sofadan
ayr› bir mekân haline getirilmifltir. Bu eyvanlarda genellikle pencere önünde sedir de
bulunmaktad›r.
Sonuç olarak Safranbolu evleri plan flemalar›n›n morfolojik yap›s› aç›s›ndan di¤er
Osmanl› evlerinden farkl› de¤ildir. Evler genellikle ayr›k düzende yap›lm›flt›r ve iki, üç,
dört yöne bakmaktad›r. Evlerin içe kapal› bahçeleri vard›r. Genel Osmanl› ev tipleri içinde
görülen hayatl› ev tipine Safranbolu’da da rastlanmaktad›r. Sofa evlerde bütün yaflam›n
geçti¤i ve ifllevlerin topland›¤› bir mekând›r. Her evde sofa vard›r. Odalar sofan›n bir, iki
ya da dört taraf›nda yer al›r. Üst katlarda oda say›s› dördü geçmez. Eyvan say›s› ise birle
dört aras›nda de¤iflir. Bu evlerin ço¤unlu¤u iki katl›d›r. Kat say›lar› az olmas›na karfl›l›k
oda say›lar› dörtle yedi aras›nda de¤iflmektedir. Zemin kat›nda oda olanlar haremselaml›k olarak iki k›s›ml› evler olup, bunlar sosyal iliflkilerin varl›¤›n› iflaret etmektedir.
Zemin kat›nda ah›r› olmayan evlerin ah›rlar› d›flar›da ayr› bir mekânda yer al›r. Bütün
evlerde bir tafll›k mutlaka vard›r. Evlerdeki oda say›lar› ataerkil ailenin geniflli¤ini aç›klamaktad›r. Bu evlerde üst katta odalardan biri süslü tavanl› baflodad›r ve sofa da genellikle sekizgen olup, ters tekne gibi süslü bir tavan› vard›r (fiekil 12-13-14-15) (Resim 6-7-8-9).
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fiekil: 10

fiekil: 11

fiekil: 12

fiekil: 13
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fiekil: 14

fiekil: 10
Üç Odal› ve D›fl Sofal› ‹ki Eyvanl›
Tiplerin Grafik Anlat›m›.
fiekil: 11
Üç Odal› ve D›fl Sofal› Üç Eyvanlı
Tiplerin Grafik Anlat›m›.
fiekil: 12
Dört Odal› D›fl, Orta ve ‹ç Sofal›
Eyvan Say›s›na göre Plan Tiplerinin
Grafik Anlat›m›.
fiekil: 13.
Dört Odal› D›fl Sofal› Eyvans›z Evin
Grafik Anlat›m›.
fiekil: 14.
Dört Odal› Orta ve ‹ç Sofalı Üç
Eyvanlı Evlerin Grafik Anlat›m›.
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fiekil: 15

fiekil: 15
Dört Odal› ‹ç Sofal›,
Dört Eyvanl› Evlerin
Grafik Anlat›m›.
Resim: 6
Gökçüo¤lu Kona¤ı’nda
Çıkmalı Bir Oda.
Resim: 7
Asmazlar
Havuzlu Kona¤ı’nda
Üst Kat Eyvanı
(Bugün otel olarak
kullanılmaktadır).

Resim: 6

Resim: 7
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Nigan Bayazıt

Resim: 8

Resim: 9

Sonuçlar
Safranbolu, 100-150 y›ll›k evleri olan ve 1994 y›l›nda UNESCO taraf›ndan dünya miras›
kabul edilen bir Osmanl› kenti olarak korunmaktad›r. Gerçek özellikleri ve görünümü ile
korunmufl bir kenttir. Çevresinde genifl ormanl›k alanlar›n bulunmas› kentin bozulmadan
kalm›fl olmas› üzerinde önemli bir etkendir.

Binalar› okuman›n bir türü olarak bu tipoloji çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir. Kentteki
yap›lar›n elimizde 47 adedinin planlar›n›n bulunmas› ve her büyüklükte ev örne¤ine sahip
olmam›z, bu tipoloji çal›flmas›n› yapmam›z› sa¤lam›flt›r. Yaln›z odalar›n kat planlar›nda
flematik anlat›mlar›na birçok yay›nda rastlanmaktad›r. Ancak Safranbolu evlerinin bütün
bina mekânlar›n› ele alan bir tipoloji çal›flmas› bulunmamaktad›r. Kat planlar›nda odalar›n
ve sofan›n birbirlerine göre konumlar› ve odalar aras›nda yer alan dolu ya da bofl, ç›kmal›
ya da ç›kmas›z eyvanlar ayr›nt›l› olarak bu çal›flmada ele al›nm›flt›r. Bu çal›flmada
morfolojik bir yap› ile birlikte kullan›c› ihtiyaçlar› hiyerarflisine de de¤inilmeye
çal›fl›lm›flt›r.
Birçok araflt›rmac›n›n yapt›¤› gibi bir biçim grameri ortaya koymak hedefinde olmad›k.
Toplumun sosyal yap›s›ndaki de¤ifliklikler nedeniyle geçmiflin biçimlerinin bugünkü
koflullarda ele al›n›p bilgisayar ortam›na aktar›lmas›n›n hiç bir anlam tafl›mad›¤›
kan›s›nday›z. Geçmiflin evlerini de¤erlendirirken, onlar›n içinde bulundu¤u toplum
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Resim: 8
Paçacıo¤lu Kona¤ı’nda
ara kata eyvandan girifl.
Resim: 9
Asmazlar Ba¤ Evi’nde
bafloda (Bugün otel olarak
kullanılmaktadır).
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yap›s›na göre ihtiyaçlar hiye-rarflisi üzerinde durmay› uygun bulduk. Geçmiflin ihtiyaçlar›
ile bugünün ihtiyaçlar› birbirinden çok farkl›d›r. Bu da farkl› bir yap› tipolojisini
gerektirmektedir.

Bugün toplumun aile strüktürü, ekonomik yap›s›, kültürel gereksinmeleri tamam›yla
de¤iflmifltir. Bu de¤iflim flu anda geleneksel evleri de zorlamaktad›r ve yap› morfolojisinde
de¤ifliklikleri de beraberinde getirmektedir. Evlerin büyük bir k›sm› bugün otel olarak
hizmet vermektedir. Geçmiflte her bir çekirdek aileye tahsis edilen odalar, bugün otel
odas› olarak hizmet veren ve yaln›z uyuma ve dinlenme gibi temel ihtiyaçlar›n yerine
getirildi¤i mekânlard›rl
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