
3.8. İÇ MEKÂN ELEMANLARI

3.8.1. Oda

Odaların sayı ve şekilleri, plan tipinin meydana gelmesinde en fazla etkisi olan unsurdur. Oda sayılarına
göre plan tipi değişmektedir. Sedat Hakkı Eldem Orta sofalı planda en az dört oda gerektiğini, köşe sofalı
evlerde ise oda sayısı iki veya üçten fazla olmadığını, odaların yönünün de plana tesir eden unsurlardan
olduğunu, belirterek: “Bütün odalar aynı yöne açılıyorsa, o zaman dış sofalı plan tipi uygulanır. Dört yöne
de oda yapılması isteniyorsa orta sofalı plan tercih edilir. Bazen odaya “ göz” “hane “ de denilir. Hepsi
odayı ifade etmekle birlikte “hane “ denildiği zaman bir dereceye kadar müstakil olduğu anlaşılır” demek-
tedir222.

Odaların tasarımı zaman içinde bazı farklılıklar göstermiş ve misafirlerin kabul edildiği daha yüksek
tavanlı, renkli camlı ve sivri kemerleri olan tepe pencereli başodalar tasarlanmıştır. Bu odalar büyük ev-
lerde ve konaklarda, haçvari planları, cumbaları vasıtasıyla etkileyici bir şekilde üç cephede dışa açılması
ve küçük havuzları ile daha önem kazanırlar. Ayrıca konakların ve soğuk bölgelerdeki evlerin özel yaşama
kısımları olarak, ısınma kolaylığı sağlamaları sebebi ile basık tavanlı kış odaları tasarlanmıştır223. Tirebolu
İlçesi’nde yer alan ara katlı daireli konut tipleri bu grupta değerlendirilebilir.

Giresun’da yer alan konutlarda oda sayısı plan tipine göre değişmektedir. İç sofalı, merdivenin simetri
ekseni üzerinde yer aldığı konutlarda, zemin katta 4, üst katta 4 olmak üzere toplam sekiz oda yer alır.
Merdivenin simetri ekseninin bir tarafında yer aldığı konutlarda merdiven, sofa sonunda yer alan odalar-
dan birisinin yerine kurulduğundan alt katlarda 3, üst katlarda 3 ya da 4 oda bulunur. İlçe merkezlerinde
karşılaşılan dış sofa plan tipindeki konutlarda ise 2 oda bulunur.

Giresun evlerinde “Plan Tipleri” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı gibi, zemin katlar oturma,
üst katlar (salon dışında) yatak odası işlevi ile kullanılır. Zemin katta, giriş tarafında bulunan odalardan bi-
risi misafir odasıdır. Bu oda, bitişikte bulunan odanın küçük tutulmasıyla genişletilmiştir. Alt katta yer
alan diğer odalar, (özellikle ocaklı odalar) oturma odası şeklinde düzenlenir. İl merkezinde yer alan ko-
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222 Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi - I, Taç Vakfı Yayınları İstanbul 1984, s. 16.
223 Cansever, a.g.e., s. 200-202.

Türk evinin kuruluşunda odaların birbiriyle ve orta alanla ilişkilerindeki gelişim düzeni 
(Önder Küçükerman'dan)

1- En küçük birim 2- İki birim 3- Üç birim 4- Dört Birim

1 42 3



nutların üst katlarında yer alan salonlarda ne dolap ne de ocak yer alır. Sade bir düzenlemeye sahip olan
salonlarda,  balkon ve yan odaya açılan iki kanatlı kapı düzenlemeleri dışında dikkat çeken hiçbir süsleme
unsuru bulunmaz. Kapı kanatlarının odaya bakan yüzü de sofaya bakan yüzüne göre daha sade düzenlenir.  

İl merkezinde yer alan odalarının tamamı iki kanatlı ahşap bir kapı ile hem sofaya, hem de bitişikteki
odaya açılır. İlçe merkezlerinde yer alan konutlarda da odalar arası geçiş mevcut olup, il merkezinde yer
alan konutlardan farklı olarak buralardaki konutlarda geçişler tek kanatlı bir kapı ile sağlanır. Kapılar “İç
Mekân Elemanları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. 
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Ayten Ergüney Evi Salonu

Ayten Ergüney Evi salonundan Gedikkaya’ya bakış



Piraziz, Görele ve Tirebolu evlerinde odalar, il merkezindeki odalarla benzerlik gösterirler. Şebinkara-
hisar evlerinde odalar yüklük, sedir, gusülhane gibi birimleriyle daha çok iç bölgelerde çok sayıda örnek-
leri yer alan Türk evi plan tipi ile inşa edilmiş evlerdeki odalarla benzeşir. Şebinkarahisar evlerinde baş
odaya iki kanatlı, diğer odalara tek kanatlı ahşap kapılar ile girilir. Tavan ve taban döşemeleri ahşaptır.
Tavanlar çıtalı ahşap tavan şeklinde olup bazılarında tavan göbekleri bulunur. Ahşaptan olan yüklüklerin
altı odunluk, kapıdan tarafı aynalık (bardaklık), duvar tarafı ise gusülhane olarak düzenlenmiştir. Odanın
bir köşesinde ahşaptan sedir vardır. 

Kızılca Mahallesi’ndeki Murat Özçubuklu evinde odadan çatı katına yüklük içerisine yerleştirilen gizli
bir merdiven ile geçiş sağlanmıştır. 
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Şebinkarahisar evlerinde yüklük ve sedir örnekleri

Kızılca Mahallesi’ndeki Murat Özçubuklu evinde odadan çatıya geçiş verilen gizli merdiven



Türk evi üzerine yapılan araştırmalarda, odanın özellikleri ile ilgili; hem kelime kökeni olarak, hem
de nitelikleri itibariyle odanın, göçebe çadırı olan otağın devamı yönünde olduğu; çadırın yerleşik yaşam-
dan sonraki mimariyi etkilediği, temel ilkeler açısından odanın, Türk çadırı ile büyük bir benzerlik gös-
termekle birlikte, taşınmaz oluşundan kaynaklanan farklılıkların bulunduğu, en önemli özelliğinin çok
amaçlı ve sürekli kullanıma olanak verdiği ve bu esnekliği sağlayan mekânsal çözümler, farklı kullanıma
uygun sabit mobilyalarla (sedir) ya da bir tek amaca hizmet eden ekipmanların kullanıldıktan sonra kal-
dırılması prensibine dayandığı, hareketli elemanların ya da yatakların kullanıldıktan sonra kaldırılıp koru-
nabilmesi dolaplarla sağlandığı, her odanın en az bir duvarının dolap olarak kurulduğu, diğer duvarda ise
pişirme ve ısınma işlevi için ocak bulunduğu; kapıların, odanın mahremiyetini ve özelliğini bozmayacak
bir yerde ve boyutta olmasına önem verildiği, bu nedenle kapılar odanın bir köşesinde ve tek kanatlı ola-
rak yapıldığı, kapının yüksekliği eski evlerde ve taşra da gayet basık olduğu, sofadan bir kapı ile odanın
sekialtı, (pabuçluk) kısmına girildiği, oda kapısının açıldığı duvar yüzünde, yüklük kısmının olduğu, yük-
lüklerde, banyo yapılan gusülhane, yatakların koyulduğu dolaplar ve ortasında süslemeli niş çiçeklik üze-
rinde yemişlik denilen açıklık bulunduğu, her odanın evli bir çifti barındıracak niteliklere sahip olduğu,
oda iç cephesinin biçimlenmesi insan eylemlerinin gerektirdiği boyutlarda göre sağlandığı şeklinde bilgiler
verilmektedir224.

Türk evinde oda özellikleri ile ilgili verilen bu bilgilere eleştirel yaklaşımlar da söz konusudur. Türk
Evi, kavramının doğru bir tanım olamayacağı, bu tanımlamanın Anadolu konut mimarisi şeklinde düşü-
nülmesi gerektiği görüşü son yıllarda sıkça dile getirilmeye başlanmıştır. Nitekim odanın çok amaçlı kul-
lanımı ve ortada eşya bulunmamasının Japon evinin de bir özelliği olduğu ve Japonların pek çok kültür
ve kullanım ögesini Çin’den aldığı; pek çok kaynakta “Türk Evi” tanımlamasında ideolojik bir mesajın söz
konusu olduğu, milliyetçi tarihin geçmişi hiç olmadığı kadar türdeşleştirdiği225, buradaki temel açmazın,
mimarlık tarihyazımında “özcülük” denilen bir temel yaklaşım biçimi olduğu, dolayısıyla bütün “Türk
Evi” anlatılarının sayısız yerelliğin inkârı, çeşitliliğin/çoğunluğun inkârı, ya da mevcut çoğulluktan
“tekil”lik çıkarma kaygısı olduğu226 yönünde tespitler de vardır.

Bütün bu tartışmaların doğrultusunda farklı bölgelerdeki ev tiplerinin şekillenmesinde, evi asıl sınır-
layan unsurların coğrafya ve malzeme olduğu dikkate alınırsa, her etnik grubun, kendi evini inşası süre-
cinde bu gereksinimler doğrultusunda hareket edeceği hatırlanmalıdır. Ancak tasarım aşamasında etnik
grupların kendi geleneklerini de dikkate alacakları düşünülmelidir. II. Bölümde belirtildiği üzere, 19. yüz-
yıl ikinci yarısında Giresun’un sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda Giresun Lima-
nından hareket eden gemilerin, dönüşte Avrupa ülkelerinden yapı malzemeleri ve hırdavat ithal ettikleri,
malzeme kullanımı ve tasarım bakımından Giresun evlerinin bölge evlerine göre birtakım farklılıklar içer-
diği hususuna önceki bölümlerde vurgu yapılmıştı.

Giresun geleneksel konutları incelendiğinde, oda özelliklerinin Türk evi çalışmalarında tanımlanan
oda özelliklerine göre birtakım farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. İl merkezinde yer alan konutların hiç-
birinde seki, niş, yüklük ve gusülhane gibi birimler yer almaz. Oysa Türk evi olarak tanımlanan konutlarda
yer alan odalar, evli bir çifti barındıracak niteliklere sahiptir ve dışa kapalıdır. Pek çok ihtiyaca oda içinde
çözüm bulunur. Giresun konutlarındaki odalar arası geçişler ise odaların dışa kapalılık ilkesi ile bağdaşmaz.
Kitapta yer verilen evlerden İl merkezinde ve Tirebolu İlçesi’nde yer alan evlerin pek çoğunun Rumlar
tarafından, Görele ve Şebinkarahisar ilçelerinde yer alan evlerin ise Türkler tarafından kullanıldıkları an-
laşılıyor. 
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224 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi - III, İstanbul, Taç Vakfı Yayınları 1987, s. 80. Haşim Karpuz, Türk Evi
Osmanlı Evi, Osmanlı Ansiklopedisi, X. Cilt, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1992, s.452. Metin Sözen - Cengiz Eruzun, Ana-
dolu’da Ev ve İnsan, İstanbul, Emlak Bankası Yayınları, 1992, s.67-70. Önder Küçükerman – Şemsi Güner, Anadolu Mirasında
Türk Evi, İstanbul 1996, s.78.
225 Bülent Tanju, “Milliyetçilik Üzerine Notlar”, Arredamento Mimarlık,(100+80), İstanbul, Boyut Yayınları, 2002, s. 77.
226 Ceren Sarıalioğlu, Historiyografik Bir Sorunsal Olarak: “Türk Evi” (1928-1995), İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bi-

limleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı Yüksek Lisans Tezi, 2008, s.8, 81.



3.8.2. Oda Kapısı

İl merkezinde yer alan konutlardaki oda kapılarının tamamı iki kanatlı ve ahşaptandır. İlçelerdeki ko-
nutlarda ise genellikle salon kapıları iki kanatlı olup, oda kapıları tek kanatlıdır. İl merkezinde yer alan
oda kapıları tabla düzenlemesi tablalardaki motif düzenlemesi ve tepeliklerine göre üç farklı tip gösterir. 

3.8.2.1. Tabla Düzenlemesine Göre

A- Üst ve Alt Tabla Dikey Dikdörtgen, Orta Tabla Yatay Dikdörtgen Ya da Kare Düzenli Kapılar

Bu tipte 46 örnek227 tespit edilmiş olup, yurt genelinde karşılaşılan bir tabla düzenlemesidir. İstanbul
Eminönü Kayserili Ahmet Paşa Konağı’nda228, Kadıköy Abdullah Paşa Konağı’nda229, Ayvalık I.Fethiye
Caddesi No:87 adresli evde230, Ordu Aziz Furtun Evi’nde231, Gümüşhane’de Adnan Adukalp Evi’nde232,
Havza’da Memduh Sakallı Evi’nde233 bu tip düzenlemeye sahip oda kapıları görülür.
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227 Kat. Nu.2-8, 10, 12-16, 18, 20, 22-26, 28-35, 38, 40-48, 51,53,54,58,60,62,63,67.
228 Muhammet Ateş, Geleneksel Türk Konutlarının Plan Kurgusu Ve Karakteristik Özelliklerinin İrdelenmesi, Restorasyon İle Bir-
likte Yeni İşlev Verilen İstanbul Konaklarının İncelenmesi, İstanbul, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bi-

limdalı Mayıs 2008, S. 78.
229 Ateş, a.g.t., s.135.
230 Berrin Akın, Ayvalık Evleri, Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim

Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2007, S.107.
231 Küçük, a.g.t., s.139.
232 Kara, a.g.t.,s. 102.
233 Çobanoğlu, a.g.t., s.83.

42- Eczacılar Odası 5- Selim Gökdeniz  15- Atilla Aral 

12- Hasan Demir 3- Temel Sarı2- Musa Yılmaz 



B- Üst Tabla Dikey Dikdörtgen, Orta ve Alt Tabla Kare Düzenli Kapılar

Bu tipte 16 örnek234 tespit edilmiştir. Bu tip kapılarda kare düzenli tablalar daha ziyade yuvarlak hatlı
süsleme motifleri ile doldurulur ya da süslemesiz bırakılır. 

C- Eşdeğer Büyüklükte 4 Tablalı Olanlar

18 kapı bu tiptedir235. Bu tipteki tablalarda yüzeylerin yiv sırası ile
doldurulduğu görülür. Bu tipteki kapılar daha çok il merkezindeki
konutların zemin katlarında tercih edilmiştir. 
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10- Arif Yıldırım 13- M. Selahattin Albayrak 25- Mustafa Arda

36- Dilek Demir 9- Emin Yılmaz 4- Ayten Ergüney

234 Kat. Nu.2,4,9,10,12-14,19,25,32,36-38,41-43.
235 Kat. Nu.7,11,15,16,18,22-24,27-29,35-38,52,66,69. 15- Atilla Aral 



D- Eşdeğer Büyüklükte 6 Tablalı Düzenli Kapılar

7 kapı bu tiptedir236.40 numaralı örnek il merkezinde, diğerleri ilçelerde bulunur. Bu tip düzenleme-
lerde tabla yüzeyinin süslemesiz olduğu görülür.

3.8.2.2. Tablalardaki Motif Düzenlemesine Göre

A- Üst Tablası Dilimli Elips Şeklinde Düzenli Kapılar

10 kapı bu tipte-
dir237. İl merkezinde
yer alan konutların
oda kapılarından özel-
likle ebeveyn odası ya
da salon olarak üst kat
büyük odalarında kar-
şılaşılan bu motif,
oyma tekniği ile dışbü-
key kabartma şeklinde
yapılmıştır. Bazı örnek-
lerde tabla köşelerine
aynı teknikle köşebent
yapıldığı görülür. 
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7- Kemal Hemşinliğlu 15- Atilla Aral 16- Necmiye Duran

40- Haldun Gürel 54- Hamit Hanoğlu 66- Rasim İhtiyaroğlu

236 Kat. Nu.50,51,57,64,66,68,69.
237 Kat. Nu.3,13,15,16,25,26,31,32,35,40. 

3- Temel Sarı 13- M. Selahattin Albayrak 16- Necmiye Duran



B- Üst Tablası Baklava Dilimi Şeklinde Düzenli Kapılar

13 kapı bu tiptedir238. Bu tip motif düzenlemesine sahip tablaların bazılarının tamamının yüzeyi yiv sı-
rası 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. 

C- Üst Tablası Yivli Düzenli Kapılar

6 kapı bu tiptedir239. Bu tipteki kapılarda tablaların tamamı yiv sırası ile doldurulur. Ve özellikle oda
kapılarında kapının odaya bakan yüzündeki tablalar bu şekilde bir kompozisyonla süslenir.

D- Süslemesiz Tablalılar

41 kapı bu tiptedir240. Bu tipteki örneklerde tabla üzerinde herhangi bir süsleme kompozisyonu yer
almaz. 
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238 Kat. Nu.6,11-14,18,22,25,29,30,35,41,53.
239 Kat. Nu.4,7,15,16,31,36.
240 Kat. Nu.2,5,7,9,10,12,18,20,23,24,27-29,34,35,37,38,40-48, 50-54, 57,58,60-64,66-69.

12- Hasan Demir 29- Nevzat Goloğlu 30- M. Eşref Karakılıç

7- Kemal Hemşinliğlu 15- Atilla Aral 31- Oğuz Ekmekçi



E- Üst Tablası Camlı Olanlar

21 kapı bu tiptedir241.  Oda ve holün ışık alması amacıyla üst tablaların yerine genellikle işlemeli cam
takıldığı örneklerdir. Bazı kapılarda aynı maksatla sonradan üst tablaların camla değiştirildiği anlaşılmak-
tadır.

3.8.2.3. Kapı Tepeliklerine Göre

Bazı konutlarda oda kapılarında, kapı lentosu üzerinde tepelikler bulunur. Bu tepeliklerin dört farklı
tipi tespit edilmiştir.

A- İnce Çıtalı Ahşap Izgara Kafes Şeklindeki Tepelikler

16 kapıda242 bu tipte tepelik bulunur. Havalandırma işlevi ile tasarlanan bu tepelikler, kış aylarında
içten ince bir ahşap plaka ile kapatılır. Bu uygulama kapının her iki yönünde de görülür. 
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54- Hamit Hanoğlu 56- Kamil Aksav 62- Reyhan Hanım

19- Mehmet Özdemir 36- Dilek Demir 38- Aysel Fatma Aykutoğlu

241 Kat. Nu.4,5,7,9,10,14,16,18-20,32, 36-38,41,43,44,51,57,61,68. 
242 Kat. Nu.4,5,9,14,16,20,36,40,41,44,48,50,52,57,60,67.

10- İl Özel İdaresi

36- Dilek Demir

5- Selim Gökdeniz



B- Kitabelik Şeklinde Tablalı Tepelikler

8 kapıda bu tipte tepelik bulunur243.  Tablalar yatay yönde bir ya da iki adet olup, üzerinde süsleme
unsurları içerir. Boş bırakılan örnekleri de görülür.
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243 Kat. Nu.10,46,47,51,54,62,64,69. 

4- Ayten Ergüney 5- Selim Gökdeniz 40- Haldun Gürel

10- Arif Yıldırım 62- Hasan Paşa Konağı 64- Emrullah Karaman

5- Selim Gökdeniz

54- Murat Hacıibrahimoğlu



C- Baklava Dilimi Şeklinde Tablalı Tepelikler

6 kapıda bu tipte tepelik bulunur244. Kapı lentosu altında bulunan yatay dikdörtgen tepeliğin üzerinde
bir ya da iki adet baklava dilimi motifi yer alır.

D- Kaş Kemere Benzeyen Yarım Dairesel Eğrilerin Tekrarı İle Oluşturulmuş Süsleme Motifi

14 kapı bu tiptedir245. Bunlardan iki tanesi il merkezinde, geri kalanları ilçelerde yer alır. İlçelerde yer
alan konutlarda daha ziyade pencere lentoları üzerinde yer alan bu süsleme şekli, iç mekanda kapı alın-
lıklarında tercih edilmiştir.
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31- Oğuz Ekmekçi 32- Nermin Bilgi 64- Dernek Yanı

244 Kat. Nu.31,32,45,53,64,67. 
245 Kat. Nu.7,40,45-47,49,51,52,54,56,62,64,67,68. 

31- Oğuz Ekmekçi

45- Hadi Karahacıoğlu



3.8.3. Döşeme

Konutlarda en yaygın olarak kullanılan döşeme sistemi ve kaplaması ahşaptır. Konutlarda gerek alt
katta gerekse üst katta ahşap taşıyıcılı döşeme üzerine, ince tahtalarla ahşap kaplama uygulanmıştır. Kap-
lamaların üzerine çeşitli dokumalar ve halılar serildiği için yüzeyleri yalın bırakılmış ve geniş yüzeyli ah-
şaplar kullanılmıştır246. İl merkezinde yer alan konutların tamamında oda döşemeleri ahşaptır. Ahşap
dışında, il merkezinde yer alan konutlarda girişin hemen arkasında bulunan ve ayakkabılık şeklinde kul-
lanılan sahanlığın ve balkon döşemelerinin mozaik karo döşeme şeklinde olduğu görülür. Tirebolu ve
Görele evlerinde zemin katların, il merkezinde yer alan konutlarda bodrum katların zeminleri sıkıştırılmış
topraktır.

3.8.4. Tavan

Tavanlar, evin en önemli öğelerinden olup, döşemeler ile birlikte mekânı tamamlamakta ve mekâna
kimlik kazandırmaktadır. Odanın kesiti alındığında yatay bir sınırla, oda alt ve üst olmak üzere iki kısma
ayrılmıştır. Alt kısım, insan elinin uzanabileceği yüksekliktedir. Bu kısım işlev bakımından çok yönlü ol-
ması nedeniyle yalın ve işleve uygun olarak kurulmuştur. Üst kısım ise elle tutulmayan ve pratik olarak
işlevi olmayan alandır. Buna karşılık gözle görülebilen ve oda içinde en geniş olarak görülebilen alan ta-
vanlardır. Bu nedenle tavanlar süslemeli ve özenle yapılmışlardır. Tavanlar, ev sahibinin sosyal ve ekono-
mik durumuna göre ve odanın durumuna göre tasarlanmıştır. Tavan kaplamaları kare ya da kareye yakın
olarak yapılmıştır. Seki altının tavanı alçak tutulmuş ve yalın çözümler uygulanmıştır247.

Önder Küçükerman, tavan kaplamalarının uygulama sistemlerini basitten gelişmişe doğru aşağıdaki
gibi gruplandırır248:
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54- Hamit Hanoğlu 56- Kamil Aksav 62- Reyhan Hanım

a- Kaplamasız
b- Düz kaplama
c- Çıtalı
d- Geçmeli
e- Kesintisiz ve boyalı 

246 Önder Küçükerman, Anadolu Mirasında Türk Evleri, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995, s.107-123.
247 Küçükerman, Anadolu Mirasında Türk Evi, s.123-131.
248 Küçükerman, Anadolu Mirasında Türk Evi, s.126.



Yukarıdaki tipolojiye göre Giresun evlerinde dört farklı tavan tipi görülmüştür: 

3.8.4.1. Kaplamasız Tavanlar

Tavan kaplamalarında karşılaşılan en yalın uygulama, tavan kirişlerinin alt yüzeyine herhangi bir uy-
gulama yapılmamasıdır. Taşıyıcı sistem olduğu gibi açık bırakılmıştır. Giresun konutlarında bodrum kat-
ların tamamında tavan kirişlerinin alt yüzeyine herhangi bir uygulama yapılmaksızın tavanlar kaplamasız
olarak bırakılmıştır.

3.8.4.2. Düz Kaplamalı Tavanlar
Az özenli, ama çok yaygın bir uygulama olan bu tipte, tavan kirişlerini alt yüzeyi, küçük ebatlardaki

düz ahşap tahtalar ile kaplanmış, kaplamalar boya ve cila ile korunmuştur. Bu sistem Giresun evlerinde
özellikle alt katlardaki az önemli oda ve mekânların tavanlarında uygulanmıştır. Tirebolu ve Görele İlçe
merkezlerinde yer alan konutlarda da bu tip tavan kaplaması hâkimdir. 
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a- Kaplamasız Tavan (10) b- Düz Kaplamalı

d- Kesintisiz ve Boyalı (36)c- Çıtalı Kaplamalı (5)

10 ve 57 numaralı konut bodrum kat kaplamasız tavanları  



3.8.4.3. Çıtalı Kaplamalı Tavanlar

Üst katlarda özellikle salonda, ahşap kaplama malzemesinin birleşme noktaları ince çıtalarla kapatılmış
ve bu çıtalar, yan yana ince uzun dörtgenler oluşturacak şekilde tavana hareketlilik kazandırmıştır. Salon
tavanları diğer odalara nazaran daha gösterişli yapılmış 5 ve 44 numaralı konutlarda tavan çevresi, örgü
motifli bir kenar bordürü ile sarılmış ve ortasına göbek yerleştirilmiştir.
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12 numaralı konut salon, 21 ve 37 numaralı konutlarda düz kaplamalı alt kat oda tavanları   

44- Çıta Kaplamalı Sofa Tavanı   40- Çıta Kaplamalı Oda Tavanı5- Çıta Kaplamalı Salon Tavanı

12 numaralı konut salon, 37 ve 44 numaralı konutlarda çıta kaplamalı üst kat tavanları   



3.8.4.4. Kesintisiz Alçı Kaplamalı Bağdadi Tavanlar

Çok özenli yapılarda kullanılan bir kaplama ise, kirişlemenin alt yüzeyinin kesintisiz bir malzeme ile
kaplanmasıdır. Bu kaplama sistemi çoğunlukla dokumalar, kâğıt, alçı gibi malzemelerle uygulanmıştır.
Tavan artık kesintisiz bir düzlem halini almış ve kolayca boyanıp, renklendirilebilmiştir249. Bu tip tavanlar,
Giresun’da üst katta, salon ve hol tavanlarında bağdadi sistemde, çıtalar üzerine alçı kaplama şeklinde
uygulanır. 6, 7, 36, 40 ve 50 numaralı konutlarda örnekleri görülür. Bu örneklerde tavanlar, önce çıtalarla
bağdadi usulde kaplanmış daha sonra çıtaların üzeri alçı ile sıvanarak kesintisiz bir görünüm sağlanmıştır.
İncelediğimiz konutların hiçbirinde kâğıt ya da kumaş kaplamalı tavana rastlanılmamıştır. 

Anadolu konut mimarisinde yaygın olarak uygulanan tavan kirişlerinin altındaki kaplamaların çeşitli
çıtalarla hareketlendirilmesi, kirişlemenin altına kaplanacak ahşapların, çeşitli el işleri, oyma, kakma,
nakış ve benzeri tekniklerle süslenmesi gibi uygulamalara Giresun’da hiç rastlanmamıştır. Bu işlem, uy-
gulaması zor ve pahalı olduğu için ancak çok önemli yapılarda ve mekânlarda görülür. 

3.8.4.5. Tavan Göbekleri

Tavan göbeği, binalarda her kattaki oda ve sofaların üstünü örten ve yukarıdaki katın döşemesi altına
gelen satıhların ortasına yapılan süslemeli şekillerdir250. Osmanlı mimarisinde ahşap tavan göbeklerinde
üretim teknikleri bakımından kündekâri, taklit kündekâri, oyma, kafes, kesme, malakâri, metal; süsleme
teknikleri bakımından kalemişi, çivili ve kabaralı, altın varak ve yaldızlı, alçı kabartmalı gibi çeşitleri bu-
lunmaktadır251. 

Tavan göbekleri, Giresun’da çok yaygın bir uygulama değildir. Ahşap tavanlarda, 5, 10 ve 44 numaralı
konutlarda örnekleri bulunan ahşap tavan göbekleri, taklit kündekâri tekniğinde çakma olarak uygulan-
mıştır. 5 ve 44 numaralı konutlarda ahşap bloklar üzerine sekizgenler çakılarak, merkeze çevresi örgü
motifli bordür yer alan dilimli daire motifi çakılmıştır. Bu düzenleme, yurt genelinde yaygın bir uygula-
madır. 10 numaralı konut tavan göbeği ise örgü motiflerinin merkezde büyük, dört köşesinde küçük ka-
reler oluşturacak şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
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249 Küçükerman, Anadolu Mirasında Türk Evi, s.130-131
250 Celal Esat Arseven, “Tavan”, Sanat Ansiklopedisi, Cilt: 4, MEB Yay., İstanbul 1983, s. 1952.
251 Hidayet Arslan, Osmanlı Mimarisinde Ahşap Tavan Göbekleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005, s. 82-86.

Kesintisiz Alçı Tavan 
Örnekleri (7, 36, 40)  



Tavan göbeklerinde süsleme tekniği olarak alçı kabartma da kullanılmıştır. Bu teknikte ahşap tavan
göbeğinin yüzeyi alçı veya bunun içine üstüpü konularak pekiştirilmiş “ustuka” denilen bir hamur ile is-
tenilen şekilde kabartılarak süslenir. XIX. yüzyılın II. yarısında, alçıyla kağıt hamurunun karıştırılmasıyla
oluşan hamurun kalıplanması suretiyle elde edilen, Fransızca’da “kağıt-taş” anlamına gelen, Batı kökenli
carton pierre (kartonpiyer) tekniği bu geleneksel tekniklerin yerini almıştır252. 

Giresun evlerinde kesintisiz alçı kaplamalı bağdadi tavanlardan 6, 7 ve 36 numaralı konut tavanlarında
bu tipte göbekler yer alır. Bu göbeklerde barok ve rokoko üsluplu kıvrımlarla, asma, üzüm salkımı ve
kenger yaprağı motifleri görülür. Bu düzenleme, yurt genelindeki sivil mimarlık örneklerinde bulunan
kesintisiz alçı kaplamalı bağdadi tavanlarda sık kullanılan bir uygulamadır.

3.8.5. Duvarlar
Dış duvarlar önceki bölümlerde değerlendirilmişti. İç mekân bölümlemelerinde ya bağdadi duvar ya

da doğrudan ahşap bölmeler görülür. Bağdadi duvarlarda yatay, dikey ve çapraz yönde sıralanmış ve çivi
ile birbirine sabitlenmiş taşıyıcı ahşap malzeme çıta ile kaplanmış ve üzeri kireç ile sıvanmıştır. Bu şekilde
yapılmış duvarlar 15-20 cm. arası bir kalınlığa sahiptir.

Bazı konutlarda iç mekânların bir bölümü, taşıyıcı ahşap malzemenin 30 – 35 cm. eninde tahtalarla
kaplanmasıyla bölümlemelerin gerçekleştirildiği görülür ve tahtaların üzeri boyanmıştır. 
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252 Celal Esat Arseven, “Alçı Kabartmacılığı”, Sanat Ansiklopedisi, Cilt: 4, MEB Yay., İstanbul 1983, s. 38.

10 ve 44 numaralı konut tavanları (ahşap taklit kündekari çakma tekniğinde)

7 ve 36 numaralı konut tavanları (ahşap taklit kündekari çakma tekniğinde)  



3.8.5. Dolaplar
Evlerde, odaların oluşumunu etkileyen önemli öğelerden birisi de kapalı ve açık kullanım alanları olan

dolaplardır. Dolapların ana işlevleri odada bulunması gereken günlük araç gerecin düzenli bir şekilde ko-
runmasıdır. En eski örneklerdeki odaların içindeki dolabın, yüklük, çubukluk, kavukluk, testilik, peşkirlik,
lambalık, cezvelik, fincanlık, kavukluk, tembel deliği gibi tanımlanmış görevleri bulunmaktaydı. Bu dö-
nemdeki dolapların yapıları da sadece işlevlere uygun olarak boyutlandırılmış ve sade şekilde yapılmıştır.
Daha sonraları zaman içinde gelişen uygulamalarda dolaplar sadece eşyaların depolandığın yer olmaktan
çıkmış, değerli eşyaların sergilendiği bir vitrine dönüşmeye başlamıştır. Bununla birlikte dolabın türü ve
biçimi ne olursa olsun değişmeyen tek şey kullanılan alanların insan elinin uzanabileceği yüksekliklerde
olmasıdır253.

İncelenen evlerin tamamında dolaplar ahşap malzemeden gömme olarak yapılmıştır. Dolapların
gömme olarak yapılması ve duvarları boydan boya kaplamasının 18. yüzyıldan itibaren olduğu belirtilir254. 

Küçükerman, dolapların gelişim ve işlevsel değişimini tavanların alçaklık-yükseklik durumuna göre
değerlendirmiş, alçak tavanlı odalarda; dolabın, tavanla döşeme arasında kesintisiz olarak sade ve kolay
bir şekilde uygulandığını, böylece dolapla, oda yüksekliğince ve bütünüyle kapalı bir kullanım alanı elde
edildiğini, ilkel evlerde ya da önemsiz odalarda uygulandığını, çoğunlukla süs bulunmadığını, yüksek ta-
vanlı odalarda ise; çok özenli odaların yüksek olabildiğini, dolabın yüksekliğinin belirli aşamada kesildi-
ğini, bu durumda dolabın bittiği yerden tavana kadar olan kısım mekânın bütünleyicisi olan resimlerle
tamamlandığını belirtir255. Giresun il merkezinde yer alan konutlarda odaların yüksek tutulmasına karşın
Küçükerman’ın belirttiği resimlerle süsleme uygulamasına yer verilmediği görülür.

İl merkezinde yer alan konutlarda dolaplar, odalarda ya da dönel merdivenlerin boşluklarında yer alır.
Oturma odalarında yer alan dolaplar, kâgir duvarlar içerisinde ve ocağın her iki tarafında bulunur. Dolaplar
kapaklıdır. Ocak kenarında yer alan dolaplardan bir tanesinde kapağın camlı olduğu görülür. Üst katta
hole açılan ve yörede sandık odası olarak bilinen odalarda dolapların duvar boyunca yükseldiği izlenir.
Dolap kapaklarının yüzeyi çoğunlukla içbükey bir şekilde yivlenerek hareketlendirilir ve başka hiçbir süs-
leme unsuruna yer verilmez.

Merdivenlerin dönel kısımlarında duvarla merdiven arasında kalan boşluklar küçük boyutlu dolaplarla
değerlendirilmiş ve bu dolaplar çoğunlukla ayakkabı dolabı olarak kullanılmıştır. Giresun konutlarında,
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253 Küçükerman, Kendi Mekân Arayışı İçinde Türk Evi, s. 171-179.
254 Günay, a.g.e., s.42.
255 Küçükerman, Kendi Mekân Arayışı İçinde Türk Evi, s. 171-179.

Bağdadi Duvar (32) Ahşap Bölme (4)  



Anadolu konut mimarisinde karşılaşılan değerli eşyaları sergilemek amaçlı açık ya da kapalı olarak çok
gösterişli dolap uygulamalarına rastlanılmaz. Dolaplar, günlük ihtiyaçlarda kullanılan aletlerin ya da yatak
takımlarını muhafazası amacıyla, gösterişsiz ve sade bir şekilde düzenlenmiştir. Sandık odası dolaplarının,
yüklük işlevi ile kullanıldığı görülür.

Anadolu konut mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru olan, yüklük ve gusülhane birimlerine Giresun’da
sadece Görele’de yer alan 48 numaralı konutta rastlanır. Bu konutta bir duvarın iki yüzünde yüklük bu-
lunur. Yüklüğün bir kenarında yer alan gusülhane, iki tarafta yer alan kapısıyla her iki odaya da hizmet
verir. Yüklüğün oda kapısı tarafında kapaklı dolap şeklinde düzenlenmiş bir geçit vardır. Geçitler iki odayı
birbirine bağlayan, yüklük bölmeleri içinde ve yüklük genişliğinden çalınarak yapılmış, gizli kapılı bağ-
lantılardır. Bu geçitler zamanla koridor halini almışlar ve planlarda gösterilmeye başlanmıştır. Koridorlar
ilk önceleri dar ve ışıksız iken sonraları aydınlatılmışlar ve genişletilmişlerdir. 19. yüzyılda yapılmış olan
büyük evlerde sofalar arasında kalan odaların böyle koridorlara açıldığı görülebilir256. 
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256 Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, s. 17.

Sandık Odası Dolabı (5) Merdiven Dolabı (5) 

Ocak Kenarı Dolapları (5) 



3.8.7. Ocaklar

Geleneksel Türk evinde, mekân içinde çıkıntı yapan tek yapı öğesi ocaktır. Bununla birlikte yapı sis-
teminin elverişli olduğu durumlarda ocaklar çok kalın duvarlar içinde kalabilecek şekilde biçimlendirilerek
bu çıkıntı elden geldiğince azaltılmaya çalışılmıştır. Her ocakta odanın iç mekânı ile etkileşim içinde olan
bir davlumbazı bulunur. Türk evinin az önemli odalarında, ocaklar yalnız ateş yakılacak bir bölüm ve ba-
cadan oluşmaktadır. Gerektiğinde ocağı örtmek için kullanılan bir kapak ve davlumbaz bulunmamakta-
dır257. Hemen hemen oturulan her odada bazen sofalarda da yer alan geniş ocaklar, tahta, alçı veya kesme
taş yaşmaklı yapılmıştır258. Yaşmak, ocak davlumbazlarının alt bölümünü oluşturan ve külah kısmından
önce gelen parçasıdır. Bu parçalar pek çok davlumbazda oldukça süslemelidir. 

Giresun konutlarında ocak; bahçede, müştemilatta ve odalarda bulunur. Müştemilatı olmayan evlerde
bodrum katlar, müştemilat amaçlı kullanılmıştır ve burada da ocak bulunur. Müştemilatta bulunan ocaklar,
yemek pişirme amaçlı olup, odalarda yer alan ocaklara nazaran daha derin ve büyüktür. Odalarda yer alan
ocaklar daha ziyade şömine fonksiyonuyla kullanılmış olup, iki yanında kapaklı birer dolap bulunur.
Ocak, kâgir duvarlı odaların hemen hepsinde bulunur. İlçelerdeki konutlarda bulunan ocaklar daha basit
örnekler olup, yemek pişirme amaçlı kullanılır ve odalarda yer alır.

Odalarda, kapıdan sonra süsleme bakımından en zengin birim ocaklar olup, ocakların yaşmak bölü-
münün dilimli çeyrek daire şeklinde köşebent, rozet, gülbezek, çarkıfelek, ağaç gibi motiflerle süslendiği
görülür. 36 numaralı konutta yer alan ocak alçı, diğer ocaklar taş malzemeden inşa edilmiştir. 
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36- Dilek Demir

257 Küçükerman, Anadolu Mirasında Türk Evleri, s.163-171.
258 Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, s. 58.

7- Kemal Hemşinlioğlu 

36- Dilek Demir

10- İl Özel İdaresi  



3.8.8. Peç (Soba)

Sac ya da tuğladan duvara gömme yapılan, odun yakılarak tüm evi ısıtan bir
çeşit ısınma döşemi olan peç, Rus mimarisinde odaları ısıtmak için yapılan fırın
tarzı bir sobadır259. 

Giresun il merkezinde bulunan konutlarda ısınma problemi, odalar arasında
duvar içine yerleştirilmiş ortalama 50 santimetre çapında 250 santimetre yük-
sekliğinde tuğla örgülü, sac kaplı bir soba ile sağlanır. Sobalar, bazen %50’şer
oranla iki odayı, 7 numaralı konutta görüldüğü gibi, %50+%25+%25 oranlarla
üç odayı ısıtır. Sobanın büyük parçası her zaman sofada ya da salonda yer al-
makta olup, evin ortak mekânını ısıtır. Diğer küçük kısımları da oturma odala-
rında yer alır. Giresun’da iklim koşullarının sert olmaması nedeni ile yatak
odalarında ısıtma sistemi yer almaz. Katalogda yer alan konutlardan 7 tanesinde
yer alan bu sobalar, bugün Ticaret Lisesi olarak kullanılan tarihi okul binasında,
her iki sınıf arasında bir tane bulunacak şekilde yer alır.

Sobalarda ateş yanan bölüm, tuğlaların yuvarlak bir form alacak şekilde dikey olarak yan yana dizilme-
siyle elde edilir. Ateşlik bölümünün üstü iki sıra tuğlanın birbirine çatılmasıyla örtülür. İkiye bölünmüş
tuğla parçaları kilit taşı şeklinde kullanılarak üstü örten tuğlaları birbirine bağlar. Duman, ateşlikte yer
alan küçük bir delikten salınır. 

Giresun’da yanlış bir tespit olan “Rum Sobası” adı ile anılan bu sobaların benzerlerine Gümüşhane’de
Rafet Çubukçu Evi’nde, Artvin Merkez Oruçlu Köyü Gümrük Binası’nda rastlanır. Artvin’de Rus sobası
olarak bilinen bu tip soba örneklerinden Kars’ta da bulunmakta ve halk arasında “peç” olarak anılmakta-
dır.
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18- İl Özel İdaresi

35- Ali Tığlıoğlu  32- Nermin Bilgi18- İl Özel İdaresi 36- Dilek Demir    

259 “Peç” Maddesi, Türkçe Sözlük, “http://tdkterim.gov.tr/bts/”



3.8.9. Sofa

İl merkezinde yer alan konutlar, iç ya da köşe sofalı plan tipinde inşa edilmiştir. İlçelerde yer alan ko-
nutlarda bunların yanında dış sofalı plan tipleri de bulunur. Merkezde yer alan konutların zemin kat iç
sofalarından üst kata geçiş sağlanan merdivenlerin girişi kapı ile kapatıldığı görülür. Sobalı evlerde 35 nu-
maralı örnekte olduğu gibi sobanın bir yarısının sofayı ısıttığı görülür. Üst katlarda sofanın giriş cephesi
tarafındaki bölümü planda salona dahil edilerek salonlar genişletilmiştir. 
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Ateşlik bölümü üstü Ateşlik bölümü altı 

Ateşlik bölümü 

baca deliği  

Selim Gökdeniz Evi İç Sofası



3.8.10. Banyo-Tuvalet

İl merkezinde yer alan konutların tamamında, plan tipi ne olursa olsun banyo ve tuvaletler zemin katta,
merdivenin altında yer alır. Tuvaletler bu bölümün en basık alanı olan merdivenin zeminle ortadaki sa-
hanlık arasında kalan noktasının altına gelecek şekilde, banyo ise tuvalete nazaran daha yüksek olan bu
bölümün giriş tarafına inşa edilmiştir. Merdivenin simetri ekseninin bir tarafında yer aldığı örneklerde,
duvarla merdiven arasında kalan boşluğun değerlendirilmesiyle tuvalet ve banyoların daha kullanışlı hale
geldiği görülür. Genel itibarı ile dar ve basık olması nedeni ile kullanışlı olmayan tuvalet ve banyolar, pek
çok konutun planında oynamalar yapılarak değiştirilmiş, bu bölüm ya dışa ya da odalardan birine taşırıla-
rak yenilenmiştir. Bu bölüm zeminleri mozaik karo döşeme ile kaplanmıştır. 

İl merkezinde bodrum katlı evlerin tamamında merdiven altından tuvaletin hemen bitişiğinde yer alan
dar bir kapı ile bodrum kata geçiş verilmiştir.
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Şebinkarahisar Fatih Mahallesi’nde M. Soygür Kabadayı evi iç sofası

38- A. Fatma Aykutoğlu Evi, tuvalet ve merdiven girişi  



3.8.11. Merdiven

Anadolu evlerinde merdivenlerin önemli bir mimari özelliğinin olmadığı, birinci kata çoğu zaman dı-
şarıdan bir merdivenle çıkıldığı, evin içerisinde yer alan merdivenlerin ise daha dar olduğu260, katlar arası
ilişkiyi sağlayan merdivenlerin, geleneksel Türk evinde, sofanın önünde, içinde veya uygun bir yerinde
konumlandırıldığı, dış sofalı plan tiplerinde merdivenlerin, genellikle tek kollu, sahanlıksız ve sofaya pa-
ralel olarak yalın bir şekilde uygulandığı, orta sofalı evlerde, merdivenlerin sofaların kollarından birine
yerleştirilmiş ve genellikle tek kollu olduğu, zamanla iki ve üç kollu merdivenlerin de yapılmaya başlandığı
belirtilmektedir261. 

Giresun il merkezinde yer alan iç sofa planlı
konutlarda merdiven, sofanın sonuna doğru ya
simetri ekseni üzerinde ya da simetri ekseninin
bir tarafında bulunur. 44 numaralı konutta ise
merdivenin, sofanın orta noktasında iki oda ara-
sına yerleştirildiği görülür. Köşe sofalı evlerde ise
merdiven, girişin hemen sağ ya da solunda bulu-
nur. 

İl merkezinde yer alan konutların tamamında
dönel merdiven kullanıldığı görülür. Oldukça
geniş tasarlanan bu merdivenler, konutların ço-
ğunda başlangıç ve bitiş noktalarına birer kapı ya-
pılmasıyla oda görünümü kazanmıştır.
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260 Celal Esat Arseven, Türk Sanatı, Cem Yay.,

İstanbul 1988, s. 108.
261 Eldem, Türk Evi - III, s. 132. Merdiven (5) 

Banyo–tuvalet/merdiven plan 
(19) ve fotoğrafları (40,4,40) 



İlçelerde yer alan konutlarda da dönel merdivenlerin tercih edildiği görülmektedir. Ancak ilçelerde
yer alan merdivenler, il merkezinde bulunan merdivenler gibi plan içerisinde ayrı bir birim gibi değil, so-
fanın uygun bir yerinde açık olarak inşa edilmiştir. Bu merdivenler il merkezindekilere oranla daha dar
olmasına rağmen zarif bir görünüme sahiptir.
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47- Osman Dülger 49- Ümit Öztürk 45- Hadi Karahacıoğlu  

Merdiven (40) Merdiven girişi (40) Merdiven ve tuvalet girişi (32)

45- Hadi Karahacıoğlu  7- Kemal Hemşinlioğlu  



3.9. SÜSLEME

Süslemede kullanılan motifler ve bunların uygulama alanları neredeyse bütün konutlarda aynıdır, za-
naatçı farklı arayışlara girmez. Dış cephelerde; kat ve köşe silmelerinde, saçaklarda, kapı söve ve lentola-
rında, pencere söve, lento ve saçaklarında, korkuluk burgaçlarında, taşıyıcı sütunlarda, bahçe ve giriş
kapı kanatlarında, konut içinde ise; oda kapılarında, ocak yaşmaklarında, dolap kapaklarında ve tavanlarda
süs unsurlarına yer verilir. Kısıtlı alanlarda görülen motifler, uygulandığı yüzeyin formuna göre belirlenir.
Malzemenin işlenebilirliğine göre yüzeyler, uygun süsleme kompozisyonuyla doldurulmuştur. 

Konutlarda hâkim olan süsleme tipi geometrik bezemelerdir. Yukarıda belirtilen noktalarda baklava
dilimi, dilimli elips, dilimli daire, dilimli çeyrek daire, rozet, yiv sırası, diş sırası, sekizgen tavan göbekleri,
kitabelik şeklindeki dörtgenler, üçgen alınlıklar en çok karşılaşılan süsleme çeşitleridir. Bunlar yeri gel-
dikçe ayrıntılı bir şekilde tanımlanacaktır. 

Bitkisel bezeme oldukça sınırlı bir uygulama alanı bulmuş olup, 7 ve 36 numaralı konut tavan göbek-
lerinde asma ve üzüm salkımı, 11 numaralı konut pencere sövesi üzerinde ve 36 numaralı konut sütun
başlığında akant yaprağı, 36 ve 40 numaralı konut ocak yaşmaklarında ağaç ve kıvrık dal motifleri, 13 ve
26 numaralı konut sütun başlıklarında soyut yaprak motifleri en önemli örnekleridir. 

Figürlü bezeme örneği olarak 36 numaralı konut ocak yaşmağında balık ve kuş motifi ile 24 numaralı
konut çeşme lülesinde aslan figürü görülür.

Bunların dışında barok karakterli düzenlemeler, S ve C kıvrımları, kaş kemere benzeyen yarım dairesel
eğrilerin tekrarı ile oluşturulmuş süsleme kompozisyonları, sütun başlıkları yeri geldikçe değerlendirile-
cektir.

Konutlarda bulunan süsleme unsurlarında malzeme kullanımı bakımından ahşap, taş, metal ve alçı ter-
cih edildiği görülür. Süsleme kompozisyonu değerlendirilirken, konu bütünlüğünün sağlanması amacıyla,
süsleme tipolojisi, çeşit ya da malzemeye göre değil, süslemenin bulunduğu yere göre belirlenmiştir. 

3.9.1. Kapılarda

Bu bölümde incelenen kapılarında tamamı il merkezindeki konutlarda yer alır. İlçe merkezlerinde bu-
lunan konut kapıları sade örneklerdir. 

Kapılar, bahçe, bodrum, giriş ve oda kapıları olmak üzere dört gruptur. Bunlardan bodrum kapıları
tek, diğer kapılar iki kanatlıdır. Malzeme bakımından bahçe kapı kanatları, (No: 13 hariç) bütün konut-
larda metaldir. Giriş kapıları, 3 konutta metal, diğer konutlarda ahşap; oda kapıları bütün konutlarda ah-
şaptır. Kapı kanatlarında yer alan motifler, kullanılan malzemeye göre belirlenir. Oda kapıları, diğer
kapılara göre daha basit ve basık olup, ahşap malzemeden yapılır ve süsleme bakımından genellikle giriş
kapılarının taklit edildiği görülür. Ahşap malzemeli giriş ve oda kapılarında süsleme kompozisyonu aynı-
dır. Bahçe kapıları ve metal giriş kapılarında ise kendine has bir süsleme kompozisyonu görülür. Kapılarda
süsleme; söve pervazı, lento ve kapı kanatlarında olmak üzere üç noktada yoğunlaşır:

3.9.1.1. Bahçe Kapılarında

3.9.1.1.1. Sövelerde

Söve tipleri, “3.3.2.1.1.” bölümünde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmişti. Sövelerde yer alan süsleme
unsurları, birinci ve ikinci tip sövelerin kaide, gövde ve başlık kısımlarında yoğunlaşır. Birinci tip söve-
lerde, gövde kısımları daha sade olup, başlık kısımları gösterişlidir. Andezit taşından yapılmış olan söve-
lerin, kaide ve başlık kısımlarının profil, gövde kısımlarının ise yiv sıraları ile hareketlendirildiği görülür.
20 numaralı örnekte sütunce, iyon başlıklıdır. 20 ve 38 numarada başlıklarda diş sırası motifi bulunur.
Başlıkların üzerinde bulunan korniş motifi profillidir. Sütunceler yekpare olmayıp andezit taştan iki ya
da üç parça şeklinde yapılmıştır. Bazalttan yapılan söveler, işlemeye uygun olmadığından sade bırakılmış-
tır. 33 numarada sütunce yüzeyinde yiv sıralarının alt ve üstünde karşılıklı birer C kıvrımı motifi bulunur.
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3.9.1.1.2. Kapı Kanatlarında

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 çubuk-
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Birinci Tip Söve Başlıkları (20 numaralı ve yıkılmış olan bir konutta başlık örnekleri)  

İkinci Tip Bahçe Kapı Söveleri 

11 35 yanı2011 yanı 33 38

711 komşusu 5 40

İkinci Tip Bahçe Kapı Söve Başlıkları  



larla 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 Kapı Tablaları

Alt tablalar, sırt sırta vermiş S kıvrımları ile kalp motifi şeklinde düzenlenmiş olup, 11 örneği262 bulunur.
Ayrıca katalogda yer almayan Zeytinlik Mevkiinde yer alan bazı konut kapılarında da görülür.

B- İkinci Tip Kapı Tablaları

Alt tablalar, C kıvrımlarının birleştirilmesi ile oval formlu madalyon şeklinde bir süsleme düzenleme-
sine sahip olup, 2, 15, 31 ve 35 numaralı dört örnekte görülür. 15 numaralı örnekte motifin restorasyon
aşamasında bozulduğu görülür. 
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262 Kat. Nu.5-8,10,11,20,22,23,25,38.

20 20

38 11 22

2 Hacı Hüseyin’de 153531



C- Üçüncü Tip Kapı Tablaları

Alt tablalar, baklava dilimi şeklinde düzenlenmiş olup, 4, 13 ve 33 numaralı iki örnekte görülür. Kata-
logda yer almayan konutlarda da örnekleri görülür. 13 numaralı konut kapısı ahşap, diğer örnekler me-
taldir.

Bahçe kapılarının, üzerinde lento bulunmayan örneklerinde, S kıvrımlarından oluşturulan bir motif
grubu ile yapılmış tepelikler yer alır. 
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4

3310 komşu-210 komşu-1

11 komşu ev4

10- İl Özel İdaresi

35- Ali Tığlıoğlu 40- Haldun Gürel 



Orta tablalarda, yaygın bir şekilde baklava dilimi motifinin tercih edildiği görülür. Ayrıca bu bölümün
kartuşla çevrelendiği örnekler de bulunur.

3.9.1.2. Giriş ve Oda Kapılarında

Konutlarda süs unsuruna yer verilen en önemli mimari elemanlar kapı kanatlarıdır. Gerek giriş gerek
oda kapıları iki kanatlı ve altı tablalı yapılır. Zemin katlarda 4 tablalı uygulamalar da görülür. Tabla tipleri
“3.8.2” bölümünde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmişti.

Oda kapılarının, sofaya bakan yüzünde yer alan tablalarda, uygulaması daha zor olan dilimli elips, di-
limli daire ve baklava dilimi gibi motifler tercih edilirken; kapıların odaya bakan yüzünde yer alan tabla-
larda, uygulaması daha kolay olan içbükey yiv sıraları kullanılmıştır. 

Giresun il merkezinde yer alan kapı tablalarının süslenmesinde dilimli elips, dilimli daire, baklava di-
limi, yiv sırası gibi motifler tercih edilmekle birlikte süslemeden bırakılan sade tablalar da bulunur. Mo-
tifler, tablanın tipine göre uygulanmaktadır. Üst tablalarda dilimli elips, baklava dilimi en çok tercih edilen
motif olarak karşımıza çıkar. Bunların dışında giriş kapılarının üst tablalarında yiv sıralarının üzerinin ke-
merle sonlandığı bir süsleme grubu da görülür. Orta tablalarda en çok karşılaşılan motifler ise, dilimli
daire, rozet, baklava dilimi ve yiv sırası motifleridir. Alt tablalar, tabla tipine göre yiv sırası, ikili yiv sırası,
dilimli daire, rozet gibi motiflerle doldurulur. İlçelerde yer alan konutlarda tablalar üzerinde herhangi bir
süsleme unsuru bulunmaz. 

Kapı tablalarının süslenmesinde kullanılan motifler, ahşap olan giriş kapıları ile oda kapılarında aynıdır.
Sadece giriş kapılarında görülen kemerli motif düzenlemesi oda kapılarında yer almaz.

3.9.1.2.1. Üst tablalarda görülen motifler

A- Baklava Dilimi 

Üst tablalarda en çok tercih edilen motif tipidir. 13 tanesi giriş263,  13 tanesi oda264 kapısında olmak
üzere toplam 26 örneği bulunur.  Motifin iki farklı uygulama şekli vardır. İlki, motif üzerinin yiv sırası ile
doldurulmasıdır. Yivlerin de uygulama şekli iki türlüdür. Birincisi 5, 23 ve 35 numaralı konutlarda örnek-
leri bulunan tabla yüzeyinin yiv sırası ile hareketlendirilip, yiv sırası üzerine içbükey oyma ile baklava di-
limi yerleştirilen uygulamadır. İkincisi, 19, 22, 26 ve 30 numaralı konutlarda örnekleri bulunan baklava
diliminin içinin yiv sırası ile doldurulup, dışının boş bırakıldığı uygulamadır.
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7 158

2 10 Komşu Ev11 Komşu Ev

263 Kat. Nu.11,12,19,22,23,24,26,30,35,37,38,41,43.
264 Kat. Nu.6,11-14,18,22,25,29,30,35,41,53.



İkinci uygulama şekli, 11, 12, 37, 38, 41 ve 43 numaralı konutlardaki motifin içinin küçük baklava di-
limleri ile doldurulduğu düzenlemedir. Bu tip düzenlemede motifin dışı, 37 numaralı örnek haricinde
boş bırakılmıştır. 38 numaralı örnekte ise motif çevresine 4 küçük baklava dilimi motifi yerleştirilmiştir. 

B- Dilimli Elips

Üst tablalarda tercih edilen ikinci motif tipi dilimli elipslerdir. 11 tanesi giriş265, 10 tanesi266 oda kapısı
olmak üzere toplam 21 örneği bulunur. Elips yüzeyi, ortada yer alan oval bir kabaradan yayılan dışbükey
kabartma şeklindeki dilimler ile doldurulur. 31 ve 32 numarada köşe boşlukları Türk üçgenine benzer
bir köşebent ile doldurulmuştur.
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Birinci Tip Baklava Dilimi Motifli Tablalar 

19 22 23 26 30 35 24

İkinci Tip Baklava Dilimi Motifli Tablalar 

19 22 23 2630 35

265 Kat. Nu.1,8,10,15,16,18,25,29,31,32,42.
366 Kat. Nu.3,13,15,16,25,26,31,32,35,40. 

İkinci Tip Baklava Dilimi Motifli Tablalar 

10 13 26 31 32 35 40



C- Kemerli Düzenleme

36 numaralı konut giriş kapısı ve katalogda yer almayan Nermin Türker evi ile Giresun’da Eşekco
(Eşekcioğlu) Yolu olarak bilinen yolun sonunda bulunan (sahibi tespit edilemedi) konutların kapılarında
görülür. 36 numara üst tablasında yiv sıraları kemerle son bulur, yivler arasına ağaç motifi yerleştirilmiştir.
Diğer iki örnekte dilimli elips motifi kemerli bir düzenleme ile çevrilidir.

3.9.1.2.2. Orta Tablalar

Orta tablalar kare ya da yatay dikdörtgen formlu düzenlenir. Kare formlu tablalar çoğunlukla dilimli
daire motifi ile doldurulurken 14 ve 53 numaralı örneklerde baklava dilimi motifi görülür. Yatay dikdört-
gen formlu tablaların yiv sırası ile hareketlendirilir. 41 örnekte farklı olarak baklava dilimi motifi görülür.

A- Dilimli Daire

Dikdörtgen formlu tablalarda kullanılan bu motifin dilimleri, merkezde fındık büyüklüğündeki bir
kabaradan dağılır ve dışbükey bir kavis ile son bulur.

12, 31 ve 36 numaralı örneklerde dilimler, içbükey bir kavis ile sonlanır. 31, 32, 35 ve 36 numaralı ör-
neklerde kartuş köşelerine Türk üçgenine benzer köşebentler işlenmiştir. 
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Eşekco Yolu’nda Nermin Türker 36 

Dilimli Daire  

Köşebentli Dilimli Daire  



B- Baklava Dilimi

Orta tablalarda çok tercih edilen bir uygulama değildir, üç örneği görülür. Bu motifin içi, 41 numaralı
örnekte küçük baklava dilimleri ile hareketlendirilirken diğer iki örnek, tabla yüzeyine içbükey yiv açıl-
masıyla basit şekilde oluşturulmuştur.

C- Yiv Sırası

13 ve 28 numaralı iki örneği bulunur
Çoğunlukla kapıların odaya bakan yüzündeki tablalara işlenen bu motif, içbükey yiv sırası ve dışbükey

kabartmanın yan yana dizilmesi ile oluşturulur ve uygulaması basittir. İl merkezinde yer alan bütün ko-
nutlarda örneklerine rastlamak mümkündür.

3.9.1.2.3. Alt Tablalar

A- Yiv Sırası

Alt tablalarda en çok uygulanan tabla tipi, yükseklik bakımından üst tablaya göre biraz daha kısa olan
dikey dikdörtgen tabla biçimidir. Uygulanabilirliğinin kolaylığı ve göz algılama seviyesinin biraz altında
kalması nedeni ile alt tablalarda en çok tercih edilen süsleme türü olmuştur.
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Yiv Sırası

Baklava Dilimi  

41 

53 14 

Yiv Sırası

29 32 3130 

29 32 3130 



B- İkili Yiv Sırası

İçbükey oyularak açılan yivlerin içinde dışbükey kabartma şeklinde ikinci bir yiv bırakılmasıyla elde
edilir. Bir önceki uygulamaya göre daha zahmetli ve gösterişlidir. Daha ziyade salon kapılarında bu tipin,
oda kapılarında ise bir önceki tipin uygulandığı görülür. 

C- Dilimli Daire

Orta ve alt tablaların kare formlu olduğu tiplerde görülür. Bu tip düzenlemede motifler, orta tablanın
tekrarı şeklinde olur. 31 ve 32 numaralı örneklerde tablanın dikdörtgene yakın formu nedeni ile motifler
elips şeklinde uygulanmıştır.

Bütün bu motiflerin yanında hiçbir süsleme unsuru taşımayan tabla düzenlemeleri de vardır. 

3.9.1.3. Metal Giriş Kapılarında

Katalogda yer alan konutlardan dört tanesinde giriş kapıları metaldir. Metal kapıların her kanadında
eşdeğer büyüklükte üç sıra tabla yer alır. 5 ve 20 numaralı konutlarda bütün tablalar baklava dilimi motifi
ile süslenmiştir. 9 numaralı konut kapısı üst ve alt tablası baklava dilimi, orta tablası madalyon şeklinde
bir motif ile doldurulmuştur. 

9 ve 20 numaralı motiflerde baklava dilimi içbükey kenarlıdır. 44 numaralı konut kapısında tabla kar-
tuşlarının köşelerinde C kıvrımlı köşebentler bulunur. Orta tablaya kapı kolu, üst ve alt tablada barok üs-
luplu motifler yer alır. 
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Yiv Sırası

26 35 35 40

Dilimli Daire

13 363231 



3.9.1.4. Giriş Kapısı Söve ve Lentolarında

Malzeme bakımından söve ve lentolarda, ahşap ve taş kullanıldığı görülür. Ahşap malzemeli örnek-
lerde, gerek giriş gerek oda kapılarında söve pervaz yüzeylerinin içbükey yiv sıraları ile harekelendirildiği
görülür. Söve ile lentonun birleştiği noktalarda başlık bulunur. Başlıklar, üç farklı tip gösterir. Birinci tip-
teki başlıklar küçük bir payanda şeklinde olup, üzeri yatay yivlerle hareketlendirilir. İkinci tipteki başlıklar
dorik tarz sütun başlığına benzer. Üçüncü tipte ise ikinci tipin kademeli olarak tekrarlandığı görülür. Ka-
demeli başlıklı örneklerde, başlıkların üzerinin yivlenmeden bırakıldığı görülür. Başlıkların üzeri profilli
bir saçak ile son bulur. Pervazlar, zeminde profilli küçük bir kaide üzerine oturur.
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Metal Kapı Tabla Süslemeleri  
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Birinci tip başlık

44- Üst ve alt tabla205

İkinci tip başlık Üçüncü tip başlık

Penceresiz Kapılarda Lento SüslemeleriPencereli Kapılarda Lento Süslemeleri



Taş söve sadece giriş kapılarında yer alır ve söve yüzeyinin sade bırakılır (14 hariç). Lentolarda ise yü-
zeyin profillendirildiği görülür. Süsleme, ahşap örneklerde olduğu gibi yine söve başlıklarında yoğunlaşır.
Ahşap sövelerde karşılaşılan kademeli başlık tipi, taş sövelerde yer almaz. 11, 20 ve 42 numaralı konutlarda
başlıklar küçük payanda şeklinde düzenlenmiştir. 11 numaralı örnekte başlık üzerinde akant yaprağı motifi
bulunurken 20 ve 42 numaralı konutlarda başlık yüzeyi yatay yiv sırası ile süslenmiştir. 31 ve 32 numaralı
konutlardaki lentolarda diş sırası motifi uygulanmıştır. 32 numaralı konut söve başlığı üzerinde geçme
geometrik motif düzenlemesi bulunur. 36 numaralı konut söve başlığı stilize akant yaprağı motifi ile süs-
lenmiştir.
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Taş lento detay  

Taş lento örnekleri 

11- Fahri Akbay

14- İlhan İhtiyaroğlu

20- Yurdanur Özdemir

31- Oğuz Ekmekçi 42- Eczacılar Odası

32-Nermin Bilgi

35-Ali Tığlıoğlu

36- Dilek Demir



Lento ortasında yer alan kilit taşlarının dışa taşırılması bir gelenektir. Genellikle sade bırakılan bu taşlar,
14, 31 ve 32 numaralı örneklerde oldukça gösterişli yapılmıştır.

3.9.2. Pencerelerde

Pencerelerde yer alan süslemeler pencere söve, lento ve saçaklarında yoğunlaşır. Bu mimari eleman-
ları, “3.7.6.2.” bölümünde ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiş ve lentolarla sövelerin birleşme noktalarında
bulunan başlıklara göre 3 farklı tip belirlemiş idik.

Birinci tip başlıklarda pencere saçağı, payanda şeklinde küçük bir konsola oturur. 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. Bu tipte, 13 ta-
nesi il merkezinde olmak üzere toplam 28 örnek tespit ettik267. Bu örneklerden 6 tanesi268 taş geri kalanı
ahşap sövelerdir. 20 numaralı örnekte, pencere üst sövesi üzerine üçgen alınlık yerleştirilmiştir

İkinci tip başlıklar, saçağın dor nizamına yakın bir başlık ile taşındığı örneklerdir. Bu tip saçaklarda
başlık üzerinde kalan bölüm, il merkezinde profil sıraları ile hareketlendirilir. Görele ve Tirebolu İlçele-
rinde yer alan konutlarda ise bu bölüm, kaş kemere benzer yarım dairesel eğrilerin tekrarı ile oluşan süs-
leme motifi ile doldurulur. Bu tipte, tamamı il merkezinde olmak üzere toplam 6 örnek269 tespit edilmiştir.
Bu örneklerden 3 numaralı olanı taş, geri kalanı ahşap sövelerdir. 25 ve 34 numaralı örneklerde pencere
üst sövesi üzerine üçgen alınlık yerleştirilmiştir.

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 olu-
şan süsleme motifi ile doldurulmuştur. 7 ve 35 numaralı örneklerde saçağın üzerine üçgen alınlık yerleş-
tirilmiştir. 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
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Kilit Taşları 

31- Oğuz Ekmekçi 32- Nermin Bilgi 

267Kat. Nu.1,8,9,11,17,20,31,36,37,40,42,45,48-51,53,57,60-63,65,67,68.
268 Kat. Nu.9,11,17,31,40,42.
269 Kat. Nu.2,3,5,6,25,34.



14 örnek tespit edilmiştir270. Bu örneklerden 6 tanesi271 taş geri kalanı ahşap sövelerdir. 20 numaralı ör-
nekte, pencere üst sövesi üzerine üçgen alınlık yerleştirilmiştir.
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270Kat. Nu.7,12,13,15,19,24,26,27,31,35,38,47,52,64.
271 Kat. Nu.9,11,17,31,40,42.

Birinci Tip Pencere Söve Başlıkları 

9
10 11 14 20

İkinci Tip Pencere Söve Başlıkları  

1 2 6 25

Üçüncü Tip Pencere Söve Başlıkları 

7 12
13

15

27

19

O. Yılmaz Cad. 11 42 31

11Birinci Tip Söve Başlıkları 



3.9.2.1. Pencere Denizliklerinde

Pencere söveleri ile denizliklerin birleşme noktaları kabara şeklinde düzenlenerek dekoratif bir görü-
nüm kazandırılmıştır. Bu bölüm, bazı örneklerde saçağı taşıyan başlığın tekrarı şeklinde görülürken, daha
farklı motiflerin kullanıldığı örnekler de bulunur.

Sövelerin, 6, 15 ve 35 numaralı örneklerde, estetik kaygılarla denizliğin altına doğru uzatıldığı görü-
lür.

3.9.2.2. 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. 
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Tirebolu’da31-Giresun’da 60- Tirebolu’da Görele’de 

Pencere Denizlikleri 

Sövelerin, denizlikten aşağıya doğru uzatılması 

7 262520191510

35-Ali Tığlıoğlu15-Oktay Aral6-Salih Cihangiret



İl merkezinde bulunan 31 ve 35 numaralı konutlar ile ilçelerde bulunan 10 adet konutta272, lento üzeri,
kaş kemere benzer yarım dairesel eğrilerin tekrarı ile oluşan süsleme motifi ile doldurulmuştur. 
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Üçgen alınlıklı pencere örnekleri

35-Ali Tığlıoğlu34-Fatih Kitapçı7-Kemal Hemşinlioğlu 20-Yurdanur Özdemir 25-Mustafa Arda

272 Kat. Nu.50,51,57,60,61-63,65,67,68.

Kaş kemere benzer yarım dairesel eğrilerin tekrarı ile oluşturulmuş alınlık örnekleri



3.9.3. Kat ve Köşe Silmelerinde
Silmeler, “3.9.3.” bölümünde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş, silmelerin, kâgir binalarda taş, yarı

kâgir binaların göz dolma, muskalı ya da bağdadi duvarlarında ahşap malzemeden yapıldığını, yüzeyleri-
nin, dekoratif amaçlı profil sıraları açılarak hareketlendirdiğini, bahsedilen bölümde belirtilmiş idi.

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 başlıklar-
dır. İl merkezinde yer alan balkonlu cephe düzenlemelerinde, kat ve köşe silmelerinin birleştiği noktalar,
kabara gibi düzenlenerek, silmelerin kesişme noktaları gizlenmiş, aynı zamanda estetik bir görünüm sağ-
lanmıştır. Yine il merkezinde yer alan direk ya da sütunlu kat çıkmalı cephe düzenlemelerinde silmeler,
sütun başlıklarıyla birlikte daha gösterişli bir şekil kazanmıştır.
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İl Merkezinde Birinci Tip Cephe Düzenlemesinde Kat ve Köşe Silmelerinin Birleşme Noktaları 

İl Merkezinde İkinci Tip Cephe Düzenlemesinde Kat ve Köşe Silmelerinin Birleşme Noktaları 

Tirebolu İlçesinde Yer Alan Konutlarda Kat ve Köşe Silmelerinin Birleşme Noktaları

64-Ümit Merdan63-Tayyip Bey62-Reyhan Hanım58-No 1

6-Salih Cihangiret 7-Kemal Hemşinlioğlu 8-Hikmet Ergun 9-Emin Yılmaz

15-Oktay Aral 16-Bedirhan Sevgen 19-Mehmet Özdemir17-Sami Yapıcı

19-Nevzat Goloğlu36-Dilek Demir28-Hasan Kaya13-Sebahaddin Albayrak 13-Celaleddin Önbayrak



Köşe silmesi ile saçakların birleşme noktalarındaki düzenleme il ve ilçelerde bulunan konutlarda fark-
lılık gösterir. İl merkezinde bulunan konutlarda, silmenin saçakla birleşme noktaları başlık şeklinde dü-
zenlenmiş, saçak-başlık bağlantısı; Yunan tapınaklarındaki sütun-arşitrav ilişkisine benzetilmiştir. Başlıklar,
dor nizamı sütun başlıklarının profilli ve köşeli şekline benzer. Bazı başlıkların üzeri korniş şeklinde dü-
zenlemiş 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. 

3.9.4. Saçaklarda

Saçaklar, duvarın malzemesine göre taş ya da ahşaptan yapılır. 5 numaralı Selim Gökdeniz evinde farklı
olarak alçı kullanıldığı görülür. Gerek taş olsun gerek ahşap olsun saçakların profilli yapılması bir gele-
nektir. 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.
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11- Fahri Akbay

9- Emin Yılmaz

5- Ayten Ergüney44- Tirali Konağı 

Mebus Şevket Bey  
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Saçaklar 

47- Osman Dülger 54- Hamit Hanoğlu46- Güreller 48- Ümit Öztürk

35- Ali Tığlıoğlu 47- Dilek Demir 38- Aysel Fatma Aykutoğlu 40- Haldun Güler

25- Mustafa Arda23- Mustafa Sütlaş 27- İlyas Korkut Konuralp40- Celaleddin Önbayrak

12- Hasan Demir 13- M. Sebahaddin Albayrak 16- Bedirhan Sevgen15- Oktay Aral

7- Kemal Hemşinlioğlu6- Salih Cihangiret5- Selim Gökdeniz2- Musa Yılmaz
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Saçaklar 

8- Hikmet Ergün 9- Emin Yılmaz 11- Fahri Akbay10- Arif Yıldırım

17- Sami Yapıcı 19-Mehmet Özdemir 20- Yurdanur Özdemir 22- Ünal Yayla

28- Hasan Kaya 32- Nermin Bilgi31- Oğuz Ekmekçi29- Nevzat Goloğlu

45- Hadi Karacahacıoğlu42- Eczacılar Odası41- Mimarlar Odası 43- Bayram Turgutoğlu

58-No 1 64-Ümit Merdan63-Tayyip Bey62-Reyhan Hanım
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5 1212

11 17

Taş Saçaklar  

7 1310

26

Ahşap Saçaklar  



Görele’de yer alan konutlarda, saçakların ahşaptan yapıldığı, saçağın cepheden ayrıldığı noktanın, diş
sırası motifi bulunan bir kuşakla çevrildiği görülür. 
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Görele’de bir konut Görele’de bir konut 62- Hasan Paşa Konağı

İlçelerde Yer Alan Ahşap Saçaklar  

47- Osman Dülger

45- Hadi Karahacıoğlu  

Güreller Evi Bitişiğinde Yer Alan Konut  



Köşe silmesi ile birleştiği noktalarda bulunan dekoratif başlıklarla birlikte cephede, süsleme bakımın-
dan en gösterişli yer olan saçaklar, köşelerde bir akroter ile son bulur. 

3.9.5. Sütunlarda

3 numaralı konutta sütunlar, 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. 
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5- Selim Gökdeniz 10- İl Özel İdaresi  5- Selim Gökdeniz

711 komşusu 5 40

İkinci Tip Bahçe Kapı Söve Başlıkları  

13- M. S. Albayrak 

İkinci Tip Bahçe Kapı Söve Başlıkları  

28- Hasan Kaya



3.9.6. Dolap Kapaklarında
Dolaplar, “3.8.5.” bölümünde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. İncelenen evlerin tamamında

dolaplar ahşap malzemeden gömme olarak yapılmıştır. İl merkezinde yer alan konutlarda dolaplar, oda-
larda ya da dönel merdivenlerin boşluklarında yer alır. Oturma odalarında yer alan dolaplar kâgir duvar-
lar içerisinde ve ocağın her iki tarafında bulunur. Dolaplar kapaklıdır. Ocak kenarında yer alan
dolaplardan bir tanesinde kapağın camlı olduğu görülür. Üst katta hole açılan ve yörede sandık odası
olarak bilinen odalarda dolapların duvar boyunca yükseldiği izlenir. Dolap kapaklarının yüzeyi çoğun-
lukla içbükey bir şekilde yivlenerek hareketlendirilir başka hiçbir süsleme unsuruna yer verilmez.

3.9.7. Ocak Yaşmaklarında

Giresun konutlarında ocak; bahçede, müştemilatta ve odalarda bulunur. Odalarda, kapıdan sonra süs-
leme bakımından en zengin birim ocaklar olup, ocakların yaşmak bölümünün dilimli çeyrek daire şeklinde
köşebent, rozet, gülbezek, çarkıfelek, ağaç gibi motiflerle süslendiği görülür. 36 numaralı konutta yer
alan ocak alçı, diğer ocaklar taş malzemeden inşa edilmiştir. 
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26- C. Önbayrak 15- Atilla Aral  

36 katalog numaralı konut ocağında süsleme unsurları



3.9.8. Tavanlarda

Tavanlar, “3.8.3.” ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Giresun konutlarında bodrum katların tama-
mında tavan kirişlerinin alt yüzeyine herhangi bir uygulama yapılmaksızın tavanlar kaplamasız olarak bı-
rakılmıştır. Üst katlarda, ahşap kaplama malzemesinin birleşme noktaları ince çıtalardan oluşan pervazla
kapatılmış ve bu pervazlar, yan yana ince uzun dörtgenler oluşturacak şekilde tavana hareketlilik kazan-
dırılmıştır. Salon tavanları diğer odalara nazaran daha gösterişli yapılmış 5 ve 44 numaralı konutlarda ol-
duğu gibi bazı konutlarda tavan çevresi örgü motifli bir kenar bordürü ile sarılmış ve ortasına göbek
yerleştirilmiştir.

Çok özenli yapılarda kullanılan bir kaplama ise, kirişlemenin alt yüzeyinin kesintisiz bir malzeme ile
kaplanmasıdır. Bu kaplama sistemi çoğunlukla dokumalar, kâğıt, alçı gibi malzemelerle uygulanmıştır.
Tavan artık kesintisiz bir düzlem halini almış ve kolayca boyanıp, renklendirilebilmiştir273. Bu tip tavanlar,
Giresun’da üst katta, salon ve hol tavanlarında bağdadi sistemde, çıtalar üzerine alçı kaplama şeklinde
uygulanır. 6, 7, 36, 40 ve 50 numaralı konutlarda örnekleri görülür.

Anadolu konut mimarisinde yaygın olarak uygulanan tavan kirişlerinin altındaki kaplamalar çeşitli çı-
talarla hareketlendirilmesi, kirişlemenin altına kaplanacak ahşapların, çeşitli el işleri, oyma, kakma, nakış
ve benzeri tekniklerle değerlendirilmesi ya da kirişlerin alt yüzeyinin, çeşitli türde geçmelerle birleştirilen
küçük ahşap parçalarla kaplanması gibi uygulaması zor ve pahalı olduğu için ancak çok önemli yapılarda
ve mekânlarda uygulanan tavan düzenlemelerine Giresun’da geleneksel kent konutlarında hiç rastlanma-
mıştır.
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Zeytinlik evlerinde klasik bir ocak (10)

Dilimli çeyrek daire şeklindeki köşebent örnekleri

10 94

273 Küçükerman, a.g.e., s.130-131
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Alçı Tavan Göbekleri (10,36)  

Ahşap Tavan Göbekleri (7,10,10)  
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Tiralizade Konağı’nda avanlar ve tavan göbeği



3.10. KAT SAYISI

Katalogda yer alan il merkezindeki konutlarda kat sayısı durumu aşağıdaki gibidir:

Zemin + 1 kat : 2 adet       (28, 43)
Zemin + 2 kat : 2 adet       (7, 14)
Bodrum + zemin + 1 kat : 38 adet    (2-6,8-13,25-27,29,43)
Bodrum +zemin + 2 kat : 1 adet       (1)

Bu tabloya göre il merkezinde yer alan konutların çoğunlukla bodrum üzeri zemin+1 katlı olara inşa
edildikleri anlaşılmaktadır. Piraziz Tirali Konağı da aynı şekilde bodrum üzeri zemin+1 katlı olara inşa
edilmiştir. 33 numaralı konut, il merkezinde çatı katı bulunan tek örnektir. 

Görele’de yer alan konutlardan 45 ve 47 numaralı örnekler zemin+birinci kat+ çatı katı şeklinde, 48
ve 49 numaralı örnekler, zemin+iki kat, 46 numaralı örnek ise zemin+1 kat şeklinde tasarlanmıştır. Ancak,
katalogda yer almayan konutlar da dikkate alındığında, Görele evlerinin çoğunluğunun zemin+1 kat olarak
inşa edildiği görülür. Bu tip evler, ekonomik bakımdan orta halli ailelerin tercih ettiği konutlardır ve ev-
lerin hepsi, kırma çatı ile örtülü olup, çatının deniz yönüne açılan yüzünde çatı penceresi bulunur. 

Tirebolu’da bulunan konutlarda kat sayısı durumu aşağıdaki gibidir:

Bodrum+Zemin + 1 kat : 5 adet     (53,57,58,61,62)
Bodrum+Zemin + 2 kat : 1 adet (67)
Zemin + 1 kat : 4 adet     (58,59,66,69)
Zemin + 2 kat : 10 adet   (51,52,54-56,60,63-65,68 )
Zemin + 3 kat : 1 adet     (50)

Bu tabloya göre il merkezinde yer alan konutların çoğunlukla bodrum kat bulunmaksızın üzeri zemin+2
katlı olara inşa edildikleri anlaşılmaktadır.

Şebinkarahisar’da bulunan konutlarda kat sayısı durumu aşağıdaki gibidir:

Zemin + 1 kat + Çatı Katı : 11 adet  (70-76, 78-81)
Bodrum + 2 kat + Çatı Katı : 1 adet  (77)

Bu tabloya göre Şebinkarahisar’da yer alan konutların çoğunlukla bodrum kat bulunmaksızın “Zemin
+ 1 kat + Çatı Katı” olarak inşa edildikleri anlaşılmaktadır. 

174



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONUTLARDAKİ BOZULMALAR 
VE DEĞİŞMİŞLİK DURUMU

4.1. CEPHELERDE KARŞILAŞILAN BOZULMA 
VE DEĞİŞİKLİKLER

Cephelerde özellikle dış etkilere maruz kalan pencere, kapı, kepenk gibi elemanlar ile silme, pencere
pervazları gibi ahşap malzemeli dekoratif unsurların en çok yıpranan bölümlerin olduğu görülmektedir. 

A- Pencerelerde
Pencereler, değişikliğe en çok maruz kalan eleman olarak karşımıza çıkar. Pencerelerin pek çoğu gi-

yotin tipli olmasına karşın, yenileme sırasında kanatlı tipe çevrildiği anlaşılmaktadır. Katalogda yer alan
19 ve 31 numaralı konutların pencere oranlarının, 24, 46 ve 55 numaralı konutların pencere tipinin de-
ğiştirildiği, 7 konutun274 pencere doğrama malzemesinin pvc ile yenilendiği, 14 konutta ferforjelerde de-
ğişiklik yapıldığı ve özgünlüğünün kaybolduğu tespit edilmiştir 275.

B- Kapılarda
Katalogda yer alan konutlardan 2 numaralı konut kapısı lambri malzeme ile, 6 numaralı konut kapısı

ahşap malzeme ile, 7, 17, 27, 40, 47 ve 58 numaralı konut kapıları metal malzeme ile değiştirilmiş ve öz-
günlük kaybolmuştur. Bahçe kapılarında ise 1, 4, 8, 14, 17, 25, 34, 40 ve 42 numaralı konutlarda kapı ka-
natları sonradan yine metal malzeme ile aslına uygun olmayan bir şekilde değiştirilmiştir. Oda kapılarında
genel itibarı ile özgünlük korunurken, 17 numaralı konut restorasyonunda kapı kanatları tek kanatlıya
çevrilmiştir.

C- Balkonlarda
Katalogda yer alan konutlardan 9 tanesinde balkon ve balkon taşıyıcısı, betonarme malzeme ile son-

radan değiştirilmiş ve özgünlük kaybolmuştur. Özgünlüğünü koruyan birkaç taş balkonda zemindeki karo
mozaik döşemesi günümüze kadar ulaşabilmiştir. Karo mozaik döşemesi üzerindeki motifler genellikle
stilize bitki kıvrımları şeklinde olup, günümüzde ‘Ticaret Lisesi’ şeklinde kullanılan eski Rum okulunda
örnekleri en iyi şekilde görülür.

D- Çatılarda
İl merkezinde yer alan konutların tamamına yakını 4 omuzlu kırma çatı ile örtülü olup, çatıların özgün

halleri Marsilya tipi kiremitlerle kaplıyken yakın zaman restorasyonlarında bunun yerine alaturka kire-
mitlerin tercih edildiği görülmüştür. Şebinkarahisar evlerinde ise iklim yapısının değişmesi nedeni yoğun
kar yağışına dayanıklı olacak şekilde beşik çatı kullanımı tercih edilmiş, bu çatıların kaplamaları son
dönem restorasyonlarında ucuzluğu ve kolay uygulanabilirliği gibi nedenlerle çinko sac levhalarla değiş-
tirilmiştir.
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274 1,19,55,57-59,64.
275 3,4,16-19,23-26,29,34,41,43.



E- Strüktürel Bozulmalar
Katalogda yer alan konutlardan dış duvarları bağdadi teknikte olanların birçoğu günümüzde strüktürel

bakımdan bozulmalara uğramış ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Nitekim İl Özel İdaresi tarafından
satın alınan 18 numaralı konut yıkılarak demir konstrüksiyon üzerine yeniden inşa edilmektedir.

33 numaralı konut strüktürel bakımdan her an çökme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 19 ve 28 numaralı
konutlarda taşıyıcı ahşap kolonlar çürük olup maili inhidam tehlikesi bulunmaktadır.

Yukarıda bahsedilen bozulmalar dışında konutlarda en sık karşılaşılan bozulma noktaları şunlardır:

- Sıvada çatlak/renk değişimi, kabarma dökülme

- Metal parmaklık, korkuluk ve kapılarda paslanma

- Moloz taşla inşa edilen duvarlarda derz boşalması

- Kesme taş duvarlarda zemine yakın taş sıralarında zemin suyundan dolayı çatlama ve dökülme

- Silme, plaster, pencere pervazları gibi dekoratif ögeler içeren taş elemanlarda çatlama, kırılma ya da

yerel mimari geleneğe aykırı bir şekilde sıvama

- Çatılarda çökme, yağmur olukları ve su tahliye borularında kırılma
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Şebinkarahisar’da 70 katalog numaralı konut Şebinkarahisar’da 79 katalog numaralı konut



177

4.2. PLANDA KARŞILAŞILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yapılarda karşılaşılan yukarıdaki bozulma ve değiştirmeler dışında, planda sonradan bir takım ekleme
ve çıkarmalar yapılarak malikleri tarafından konutlara müdahale edildiği anlaşılmaktadır. Yapısal eleman-
ların kaldırılması ya da değiştirilmeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur. Özellikle merdiven altlarında yer
alan banyo ve tuvaletlerin günümüz şartlarında yetersiz kalması sonucu odaların birinin bu birimlere dön-
üştürülmesi, 5 ve 40 numaralı örneklerde olduğu gibi bazı konutlarda odalar arasındaki duvarların kaldı-
rılması, 3, 4 ve 12 numaralı konutlarda görüldüğü gibi kat arası geçişlerini sağlayan merdivenlerin iptal
edilerek, üst kata balkondan yeni bir geçiş verilmesi yoluyla katların ayrı bir daireye dönüştürülmesi sıkça
rastlanılan uygulamalardandır. 

36- Dilek Demir Evi Görele’de Bir Konut

Tirebolu Mebus Şükrü Bey Evi  Tirebolu Hamit Hanoğlu Evi



SONUÇ

Giresun limanından Avrupa ülkelerine fındık ihracına paralel olarak, 19. yüzyılın ortalarından

itibaren ticaretin getirdiği canlılık, Giresun’da yeni bir yaşam tarzı ve buna uygun bir konut ti-

pinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle ticareti büyük oranda elinde bulunduran Rum

ahali, bugünkü adıyla Zeytinlik mevkii olarak bilinen Gogora mahallesinde yeni bir yaşam alanı

oluşturmuşlardır. 

Dar sokaklardan oluşan Zeytinlik mevkisinde inşa edilen konutlar; taşlık, şenlik, çamaşırlık,

sarnıç, çeşme, kuyu, müştemilat gibi birimleriyle kompleks yapı şeklinde tasarlanmıştır. Burada

yer alan konutlar meyilli bir alan üzerine konumlandırıldığından her biri doluluk – boşluk oran-

ları dikkate alınarak birbirlerinin manzarasını kesmeyecek şekilde sıralanmıştır.

Giresun genelinde bakıldığında özellikle cephe düzenlemesi bakımından il ve ilçe merkezle-

rinde kendine özgü yapı tipleri ortaya çıkmıştır. Giresun İl merkezinde yer alan konutlar tip

yapı mantığı ile inşa edilmiş olup, daha önce belirlenen birkaç yapı tipi dışında başka bir arayışa

girilmemiştir. Plan bakımından iç sofalı ve köşe sofalı plan tipi tercih edilmiştir. İç sofa planlı

evlerde merdiven, ya simetri ekseni üzerinde ya da simetri ekseninin bir tarafında yer alır. Yine

il merkezinde yer alan bu yapılarda üst kata çıkılan merdivenin üzerinde kalan boşluk ile çatı

arasında, başka bölgelerde örneği bulunmayan ve yörede çatı piyesi olarak anılan bir kiler bö-

lümü yer alır.

Geleneksel Türk evlerinde her odanın; ocak, sedir, peyke, raf, yüklük gusülhane, niş gibi bi-

rimleriyle bir ailenin tek başına yaşayabileceği şekilde düzenlendiği görülür. Bu nedenle odalarda

mahremiyet ve dışa kapalılık söz konusudur. Giresun il merkezinde yer alan konutlarda ise oda-

larda yüklük, sedir, raf, gibi birimlerin olmadığı, ocağın ise sadece bir odada yer aldığı görülür.

Bu odaların en önemli özelliği ise sofaya açılan kapılarının dışında, diğer odalara açılan ikinci

bir kapısının yer almasıdır. Bu nedenle Giresun evlerinde dışa kapalılıktan bahsetmek söz ko-

nusu olamaz. Bunun da ev içerisinde yaşanılan kültür ile alakası söz konusudur. İlçelerde yer

alan konutlarda, odalardan sadece bir tanesinde salonla bağlantı kurulduğu, diğer odaların ise

bir kapı ile sofaya açıldığı görülür. 

İl merkezinde yer alan konutlarda cephe düzenlemesi bakımından üç farklı tip kullanıldığı,

bunlardan ilkinin ve en çok kullanılanın “balkonlu cephe” tipi olduğu anlaşılır. Bu tipte giriş

üzerinde elibelinde ya da sütunla taşınan bir balkon yer alır. Balkonlar ahşap, metal ya da taş

olmak üzere üç tip gösterir. İkinci cephe tipi ise “direk ya da sütunlu kat çıkmalı cephe” tiple-

ridir. Bu tipteki cephelerde üst kat komple çıkma yapar ve bu çıkmalar dört ya da altı adet ayakla

taşınır. Üçüncü tip cepheler ise “düz cephe” olarak adlandırdığımız cephelerdir ki bu tipte

çıkma ya da balkon görülmez.

Giresun konutlarında kapıların önemli bir yeri olup, özellikle kapı tablaları ve söveler, süsle-

menin en yoğun görüldüğü noktalardır. Bahçe kapısı, giriş kapısı ve oda kapısı şeklinde görülen

kapılar; tabla düzenlemesi ve süsleme bakımından çeşitlilik gösterir. Bahçe kapıları söve düzen-

lemesi bakımından düz, sütunce şeklinde ve kare ayak şeklinde; süsleme bakımından S kıvrımlı,
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C kıvrımlı ve baklava dilimi motifli kapılar şeklinde gruplandırılır. Oda ve giriş kapıları ise tabla

düzenlemesine, motif düzenlemesine ve kapı tepeliklerine göre gruplara ayrılır. Tespit edilen

tiplerin dışında herhangi bir arayışa gidilmez. 

Giresun geleneksel konutlarında burgaç olarak da tanımlanan ferforjelere çok önem verildiği

ve her birimin kendine özgü bir ferforje tipi olduğu görülür. Ferforje uygulamaları pencere, bal-

kon ve tırabzanlarda görülür ve her birinde ayrı bir düzenleme söz konusudur. Trabzanlarda,

iki ucu spiralli dikey yönlü yassı metal çubuklardan ya da üst üste iki S kıvrımının yerleştirilme-

siyle düzenlenen metal çubuklardan oluşur. Pencerelerde ya C ya da S kıvrımlı burgaç tipi uy-

gulanır. Balkonlarda ise S kıvrımlı, elips görünümlü, kalp görünümlü, spiralli ya da dairesel

başlıklı olmak üzere beş farklı uygulama görülür. S kıvrımlı düzenlemeler görünümüne göre

kendi içinde farklı tipler oluşturur. Giresun evlerinde bu tiplerin dışında herhangi bir ferforje

uygulamasına gidilmemiştir.

Giresun evlerinde, süslemede kullanılan motifler ve bunların uygulama alanları neredeyse

bütün konutlarda aynıdır, zanaatçı farklı arayışlara girmez. Dış cephelerde; kat ve köşe silmele-

rinde, saçaklarda, kapı söve ve lentolarında, pencere söve, lento ve saçaklarında, korkuluk bur-

gaçlarında, taşıyıcı sütunlarda, bahçe ve giriş kapı kanatlarında, konut içinde ise; oda kapılarında,

ocak yaşmaklarında, dolap kapaklarında ve tavanlarda süs unsurlarına yer verilir. Kısıtlı alanlarda

görülen motifler, uygulandığı yüzeyin formuna göre belirlenir. Malzemenin işlenebilirliğine göre

yüzeyler, uygun süsleme kompozisyonuyla doldurulmuştur. 

Yukarıda bahsedilen özellikleri ile sivil mimarlık araştırmalarında farklı bir konum ve niteliğe

sahip olan geleneksel Giresun konutlarının yanlış müdahale ya da iklimsel nedenlerle her geçen

gün yıprandığı ve yok olduğu, son zamanlarda bazı yapıların kamulaştırılarak onarılmaya baş-

landığı, ancak bu yapılarla ilgili yeterli bilimsel araştırmaların bulunmaması nedeni ile yanlış uy-

gulamaların söz konusu olduğu görülmektedir. Bu tez, Giresun evleri ile ilgili bundan sonra

yapılacak restorasyon çalışmalarına yardımcı olması ve geleneksel Giresun konutlarının, ulusal

konut mimarisindeki yerinin belirlenmesi bakımından önemli bir kaynak olacaktır.
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