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1990 '1,yıllar yalnız Türkıye toplumunda değil, tüm dünya
coğrafyasında da ilginç oluşumlarm ve onlara bağlı gelişmelerin
yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde Bakanltğımın politikasmm
özünü demoratikleşme çabalannm toplumumuzda yaygmlaştı-
nlması oluşturmaktadtr. Çoğulcu, katılimcı, çağı yakalamış in-
sanıann ürünleri ile bütünleşmiş bir kültür politikası temel/endi-
rilmesi amaçlanmışttr.

Insanlığın geçirdiği büyük dönüşümlerin ve değerlerin ar-
kasındaki kavramlar " Kitap" ve "Okumak" tır. Ne görse/liğin
gücü, ne de iletişimin durmak bilmeyen teknolojik gelişmeleri,
bu iki kavramın insanlara özgü haz duygusu nedeniyle hiçbir
zaman önemini yitlrtemeyecek , özelliği ve önemi dünya dur-
dukça sürüp gidecektir.

Insanlar günlük yaşama biçimleri, dünyadaki olumlu
olumsuz gelişmeler,atkileşimler, olaylar, üzüntüler ve sevinçler
içinde düşünce üretip kendilerini yeni/eyecekler ve bu çabadan
da hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerdir.

Bütün bu somut gerçeklerin yanında, karşımızda fazla
değiştiğini söyfeyemeyeeeğimiz diğer bir somut gerçek var. O
da az okuyan bir toplum oluşumuz. 1992'yi KITAP ve OKUMA
yılı ilan ederek bu sorunun altında yatan nedenleri ereştırrnek ,
çô.um yol/an aramak, etkinlikler yapmak, okuma konusunu
gündemde tutmak çabası içinde geçirdik. Kampanyalar yaptık,
yanşmalar düzenledik, kitaplanmızı ücretsiz verdik, tüm bu et-
kinliklerimizi yine sürdüreeeğiz.

1993 yılmda "KITAP SATıN ALıN .. AYDıNLANıN" diye-
rek ikinci adımımızı atıyoruz. Yine kampanyalar, yanşmalar yo-
luyla insanımızı kitaba ve kitap almaya yönlendirmek amacm-
dayız.

Geniş ufuklan olan, düşünen, düşündüğünü açıklayan,
görsel iletişim ereçlerının verdikleriyle yetinmeyen, kültürlü in-
, an/ann yaşadığı özgür ve demokratik ortamı olan, geleceğin
OOO'/iyıl/ann Türkiyesi için bu kavram/ann yerleştirilmesi çok
'nem/i. Bunun sonunda kitabı isteme, sahip olma ve bundan

lıtız duyma duygusunun yaygınlaştığı insan/ann Türkiyesi, oku-
vııtı, yazan Türkiye , düşlenen/erin gerçekleştiği Türkiye ola-
r .ınır.
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Bakanfığımız tüm bunlann gerek çalışmalan sırasmdaki
değerlendirmeleri gerek toplumun okuyan kitlesinin yaptmmı
sonucu kitap baskı sayılann! Türkiye'nin her köşesinden iste-
min yoğunlaşması nedeniyle, kitap isteklisi insammıza bir par-
çacık da olsa yardımcı olabilmek amacıyla yüksek tut.ılecekur.

Toplumsal düşünce birikimimizi oluşturan, bu arada da
ulusal kültürümüze katkıda bulunmuş olan ve fakat özel yayı-
nevIeri tarafmdan yaymlanmasmda bilinen güçlükleri yaşayan
kitaplan yaymlamaya devam edeceğiz. Böylece, ulusal kültür
birikimimizi yalmzca bir koruma mantığıyla değil, günümüz ge-
reksinimlerini karşılayacak bir yaklaşımla ele almış olacağız.

Okumak ve yazmak, insanlann insanca duygulannm,
kendi kendisiyle yaln!z kalabi/diği tad alma ve haz duyma enle-
rının yaşandığı tek alandır. Insanlar yaşanan bu anlannm sonu-
cunda dünyamızı süsleyen fikir ürünlerini ortaya koyuyor, yete-
nekli kişiler ortaya çıkıyor. hepimizin, ülkemizin, giderek
dünyamızm malı oluyor.

Bu gerçek ve bilinç içinde kitap ve okuma somutunda
başlattığımız girişimlerimizi 1993'te yine gündemE: getiriyor
"KITAP SATıN ALıN ... AYDıNLANıN" diyoruz.

Çoğulcu, katılımcı, demokratik yapi/ı, çağı m yakalamıs,
ona içerden bakan kuşaklar olarak yetişmemizin gerçeği bu di-
yorum ve buna içtenlikle inamyorum.

D. Fikri SAGLA
Kültür Bak nı

VI

ÖNSÖZ

Selçukluların Orta Anadolu 'daki önemli bir kenti, Os-
manlıların eyalet merkezi olan Sivas, eski şehir dokusunu gü-
nümüze kadar ne yazık ki koruyamamıştır.

Planlaması, malzemesi ve tezyinatıyla önemli olan Si-
vas evlerinden günümüze çok az örnekler kalmıştır. Zama-
nın yıpratıcılığına bir de umursamazlık eklenince bu çok
çarpıcı kültiir mirasımız yok olma noktasına gelmiştir.

Dileğimiz hiç olmazsa bu kitaptaki evlerin kurtarıl-

masıdır.

Araştırmalarımız sırasında evlerinde inceleme yapmafır-
satını veren evsahiplerine, çirimleri yapan Yaşar Serin 'e, fo-
toğrafları çeken Ahmet Çolakoğlu'na teşekkür ederim.

N. Burhan BİLGET

VII



içiNDEK:iıLER
GİRiŞ' / 1
i - KATALOGLAMA / 3

1 - Hasan Başeğmez Evi i 3
2 - Abdi Başara Evi / 14
3 - Mütevellioğlu Mesrur Başara Evi / 21
4 - Feridun Kangal Konağı i 27
5 - Akaylar Konağı i 38

II - SiVAS EVLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE
TÜRK EV MİMARİsİ İçİNDEKİ YERİ 145
1 - Sivas Evlerinin Gelişimi / 45
2 - Plan Tipleri / 47
3 - Malzeme Teknik / 51
4 - Cephe Düzenlemesi / 53
5 - Saçak ve çatı Biçimi i 58
6 - Tezyinat / 60

III - TARİHLENDİRME i 62
SONUÇ 164
SiVAS'TAKi ESKi EVLERİN LisTESi 165
SONSÖZ i 68
RESİM LİsTESİ i 69
PLAN LiSTESi i 69

çizİM LisTESİ i 70
BİBLİYOGRAFYA /71



GİRİş

Anadolu' da ürettiğimiz sivil mimari eserlerimiz içinde
en önemlilerinden birisi de evlerimizdir.

Bugünkü yapılanmanın çarpıklığını gördükçe eski ev-
lerimizin ve bu evleri barındıran mahallelerin karakteristik-
leri bugünkü mimari ve şehireilik anlayışına uyumsuzlukları
gün geçtikçe daha açık bir şekilde belirmektedir.

Eski evlerin bahçe içinde yerleştirilmesi mahalleleri, do-
layısıyla şehirlerimizi geniş alanlara yaymıştır. Bu bakımdan
Türk şehirleri daima bir bahçe şehri karakteri taşımıştır. Ev-
ler bu yeşillik içinde taybolurken dini yapıların minareleri,
kubbeleri, mezarlıkları ve bunları saran ulu çınarlarla, selvi-
lerle şehirlerimiz unutulmaz bir güzelliği yüzyıllarca sergile-
mişlerdir.

Şehir dokularını oluşturan bu güzellikler sanayileşme-
nin doğurduğu, köyden kente göç başta olmak üzere özellik-
le son otuz yıldaki nüfus patlaması en büyük tahribatını, eski
evlerimizde yapmıştır. Bunun sonucu olarak da özellikle (ata-
erkil) aile düzeni bozulmuş, bu düzene göre planlanan evler
de fonksiyonları yitirmiştir. Bir de buna tarihi miraslanmıza
sahip çıkma bilincinin geniş halk kitlelerine kazandırılama-
ması bu büyü k tahribatı ola bildiğince hızlandırmıştır.



Sonuçta bu evler ya bir müteahhitin kat karşılığı yıkı-
mına uğramış veya bakımsızlık sonucu çürükçüde son bul-
muştur.

Ayrıca görülmüştür ki, ev sahiplerinin onayı alınmadan
eski eser olarak tescil edilen evlerin 07095'i zaman içerisinde
yok edilmiştir. Çünkü bu büyük evler artık sahiplerine yük
olmuştur.

Eski evlerimizin yok olmasını kamu ve özel kuruluşla-
rın yapacağı kamulaştırma önlerdi. Ne yazık ki bu konuda
biraz geç kalınmıştır. Ama konu hala gündemdedir.

Sivas 'ın özellikle ı9 yy. ikinci yarısından itibaren yük-
selen evleri gerçekten birer anıttır. Haremlik-Selamlık düze-
ni, avlunun fonksiyonuna uygun bir biçimde düzenlenişi gibi
evle beraber bütünü oluşturan parçaların en ufak ayrıntısına
kadar yerli yerine yerleştirildiğini görmekteyiz. Ev içi düzeni
de buna bağlı kalınca ahenkli ve asırlarca süren bu uyum or-
taya çıkmaktadır.

Bu kitapta Sivas'taki beş evi yayın yoluyla tanıtmaya
çalıştığımızı belirtmek isteriz. İlk defa bu evlerin planları ve
fotoğrafları yayımlanmaktadır. Sevindirici olan bu konuda
fazla geç kalınmamış olmasıdır.

Sivas'ta eski eser olarak tescil edilmiş evlerin listelerini
de vermekteyiz yalnız, bu evlerin tek tek ilerde incelerıeceği
umudumuzu muhafaza etmekteyiz.

Yüzyılların birikimi olan bu büyük kültür mirasımıza
daha etkin bir şekilde sahip çıkılması en büyük arzumuz, di-
leğimizdir.

2

i - KATALOGLAMA

ı. HASAN BAŞEGMEZ Evİ :

Ali Baba Mahallesi, Ali Baba Camii Alt Sokak No; 3

Basık çift kanatlı kapı ile batı yönünden sal taşı döşe-
meli avluya, avludan yine çift kanatlı kapı ile kuzey yönün-
den eve girilir. Ev kuzey-güney doğrultuda bir diktörtgen
şeklindedir. Tek katlıdır (1. Plan - 1. Resim).

Salondan ikiyi bölünmüş evin, kalan kısımları duvarla
kapatılmış ve salon duvarının altına destek verilerek bugüne
kadar getirilebilmiştir. Halen yarım salonu alt ve üst katta
üçer odası kalmıştır.

İnşa malzemesi, ahşap karkas arası kerpiç dolgu olan
ev, iki yüzlü iç sofalı plan tipi gösterir.

İç süslemesi önemlidir.

Odalar; ocaklık, yüklük ve dolap gibi Türk odasının te-
mel unsurlarına sahiptir. Pencereler farklılık gösterir. Üst kat
pencereleri ahşap sövelidir ve avlu ya bakan yöndeki pence-
reler kepenklidir , kepenkler ayrıalı üç bölmelidir birbirine de-
mir halka ile tutturulmuştur (2. Resim).

Birinci kata sofadan sahanlıklı merdivenle çıkılır, sa-
hanlık küçük bir pencere ile aydınlatılmıştır.

Evin özellikle birinci katında kuzey-batı yönündeki av-
iuyu bakan baş odasının süslemesi zengindir. Odada batı du-
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varının ortasında oturtulmuş bir ocak vardır. Davlumbaz üzeri
alçıdan bitki motifleri ile süslenmişti! (3. Resim). Yanları mer-
mer korkulukludur. Ocak yanında simetrik iki pencere bu-
lunur. Odanın sekisi avluya bakar, oda girişinin simetrisinde
kalır (4. Resim) ve ahşap korkulukludur. Seki eni kadar kı-
sun oda girişine kadar korkulukla ayrılmıştır. Bu hizmetka-
rm hizmet alanıdır. Odanın diğer duvarı boydan boya yüklük
ve dolapla kaplanmıştır. Dolaplardarı birisinin karşılıklı ka-
pakları açılınca yan odaya geçiş sağlanır, kapaklardan birisi
kapanınca dolap olur (5. Resim).

Odanın tavanı üç bölmeli ahşap süslemelidir, orta kı-
sım gobeklidir. Göbekten kenarlara doğru üçgenler yan ya-
na dizilmiştir. İçlerirıe baklava dilimleri yerleştirilmiştir,
çıtakari zengin bir süsleme sergiler (6. Resim). İki yan böl-
mesi dikdörtgen şeklindedir (7. Resim).

Salonda cevizlik denen seki vardır (8. Resim).

Mutfak olarak kullanılan odada dolaplar ve güney du-
varında mermer korkuluklu ocak vardır. Ocağın davlumba-
zı alçı, bitki motifi ile süslemelidir (9. Resim). Süpürgeliğe
paralel uzanan silahlık adayı çepeçevre sarar (lO. Resim).

Alt kat odalarının pencereleri her yönde içeri doğru ge-
nişletilerek meyillendirilmiştir. Bu nedenle odaya ışığın da-
ha bol girmesi sağlanmıştır.

Odaların iç düzenlemelerinde fazla bir değişiklik görül-
mez. Saksılık ve lambalıklar, alçı süslemeli olarak yapılmıştır.

Evin içerisi kıtık kireç sıva, dışarısı kerpiç üzeri çamur
sıvadır. Beşik çatı; alaturka kiremit ve sacla kapatılmıştır.

Tarihlendirmeler, tarihlendirme bölümünde verilecektir.

4
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Plan 1 - Hasan Başeğmez Evi, zemin kat
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SEKi

SEKi

SELAMLIK ODASı

Plan L.a - Hasan Başeğmez Evi, birinci kat
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Resim 1 - Hasan Başeğmez Evi

,
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Resim 2 - Hasan Başeğmez Evi
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Resim 3 - Hasan' Başeğmez Evi
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Resim 6 - Hasan Başeğmez Evi

Resim 7 - Hasan Başeğmez Evi
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2. ABDİ BAŞARA EVİ :
.:

Selçuk Mahallesi, Uzun Yol No: 5

Zemin katındaki onarımıara ve değişikliğine rağmen gü-
nümüze kadar gelebilen bir evdir (11. Resimv I. Şekil). Üç
tarafı adalı, dış sofalı plan tipi gösterir (2. Plan).

Tek katlıdır. İnşa malzemesi, taş temel üzerine ahşap
çatkı arası kerpiç dolgudur, içerisi ve dışarısı kireç sıvalıdır.
(12. Resim)

Haremlik ve iş evi kısmı yıkılmıştır. Evin asıl önemli kıs-
mı birinci katıdır. Bu kata dik merdivenlerle girilir (13.
Resim).

Salonun yanlarına dizilen odalardan en önemlisi güney-
batı yönünde, köşedeki baş odadır. Baş oda papuçluk kıs-
mının ahşap sütunları birbirine ahşap kemerle bağlıdır (14.
Resim). İnce bir ahşap işçiliği görülür. Sütun başlıklarında
kabartma çiçek motifleri vazoların içerisinden çıkar. Yeşile
boyatılarak güzelliğirıi büyük ölçüde bugün yitirmiştir (15.
Resim).

Kare şeklindeki tavan "S"lerle küçük kareciklere bö-
Iünmüştür. Ortada yuvarlak göbek vardır (16. Resim). Ta-
vanın köşeleri üçgen sahalara ayrılmıştır. İçerisi süslemelidir
(17. Resim). Tavan ve sütunlar bir bütün teşkil eder.

Salon ve oda tavanıarında sade bir süsleme görülür.

Odaların yüklük ve dolap kapaklarında ahşap işçiliği
dikkat çeker. Ayrıca oda duvarlarında lambalıklar ve çiçek-
lik nişleri de alçı süslemelidir.

14

Evin batı yönündeki pencereleri kepenkli, güney yönün-
deki pencereleri gömmelidir. Diğer yöndeki pencereler üç böl-
meli klasik türdendir.

Saçak düzeni her cephede (geniş) yayvandır (L8. Resim).
Ahşap kaplanmıştır. Kırma çatı alaturka kiremitle kaplıdır.

Resim 11 - Abdi Başara Evi

Resim ıı -Abdi Başara Evi

15
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Plan 2 - Abdi Başara Evi, birinci kat
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Resim 13 - Abdi Başara Evi

Resim 14 - Abdi Başara Evi
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Resim 15 - Abdi Başara Evi

Resim 16 - Abdi Başara Evi

19



Resim 17 - Abdi Başara Evi

Resim 18 - Abdi Başara Evi

20

3. MÜTEVELLİOGLU MESRUR BAŞARA Evi:
Haremlik ve selamlık düzenini koruyan Sivas'taki önem-

li evlerden birisidir (19. Resim - 2. Şekil). Malzeme, ahşap
karkas kerpiç dolgudur.

Bodrum, zemin kat ve köşk kısmından oluşur. Cephesi
batıya bakar, iki yüzlü iç sofalı plan tipi gösterir. (3. Plan)

Çift kanatlı büyük kapı ile sal taşı döşemeli avluya, av-
ludan beşer basamaklı taş merdivenlerle birbirine simetrik iki
ayrı kapıdan haremlik veselamlığagiri1ir. İki merdiven ara-
sına duvar yapılmıştır. Duvar yüksekliği evin saçağına kadar
uzanır. (20. Resim).

Çifte girişin solundan iki kanatlı kapı selamlık bölümü-
nün girişidir (21. Resim). Giriş önce bir holdür, buradan so-
faya geçilir. Sofanın solunda avluya ve sokağa üçer penceresi
olan büyük selamlık odası vardır. Odada süsleme yoktur. Se-
lamlık adasının bitişiğinde küçük kahve odası bulunur. Batı
duvarında ocak nişi vardır. Diğer duvarlardaki çeşitli boy-
daki terekli dolaplar çok kullanma amaçlıdır. Kahve odasın-
dan bir küçük iç kapı ile kilere geçilir. Kilerin ayrıca sofaya
kapısı vardır. Bu yöndeki son oda arka bahçeye ve sokağa
bakar. Sofa girişinin karşısındaki çift kanatlı kapı arka bah-
çeye açılır.

Sofadan haremlik kısmına da bir ara kapı ile geçilebilir.

Girişteki diğer kapı haremlik kısmının girişidir (22. Re-
sim). Selamlığa benzer girişin sağındaki oda haremlik odası-
dır. Odada süsleme unsuru yoktur. Bu odanın birişiğinde

21



ocaklı büyük mutfak yer alır. Bu sırada, son oda bugün bo-
zulmuş banyo ve hela olarak kullanılmaktadır.

Haremlik dar koridorundan tek kanatlı kapı ile evin
köşk kısmına çıkılır. Küçük bir holden köşk odasına geçilir.
Holdeki karşılıklı iki kapı çatı aralıklarına açılır.

Köşk kısmı beşik tonozla örtülüdür. çatı t~en oluk-
lu alaturka kirernitle kaplanmıştır.

Resim 19 - Mütevellioğlu Mesrurun Evi
22

-- /, . r-
i

Çizim 2 - Mütevellioğlu Mesrur Evi
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~ Resim 21 - Mütevellioğlu Mesrurun Evi

Resim 22 - Mütevellioğlu Mesrurun Evi
i

26

4_ FERİDUN KANGAL KONAGl :

Nalbarıtlarbaşı Mahallesi, No: 121A

. Sivas'ta sağlam durumda olan ve günümüze kadar ge-
len en önerrili konaktır (23. Resim - 3. Şekil).

Taş bodrum, üzeri zemin ve birinci kat olmak üzere iki
katlıdır. Malzemesi ahşap çatkı arası kerpiç dolgudur. Ala-
turka kiremit kaplı, kırma çatı ile örtülüdür. (24. Resim - 4_
Plan)

Konağın güney yönündeki kapısından haremlik kısmı-
na, kuzey yönündeki kapısından selamlık kısmının avlusuna
girilir. Selamlık ana kapısı caddeye, haremlik kapısı arka so-
kağa açılır.

Haremliğe taş basamaklı merdivenlerle çıkılır. İki ka-
natlı kapı ile haremliğin holüne oradan küçük sofaya geçilir.
Sofaya dört oda kapısı açılır. Odaların bazılarında yüklük
ve dolap vardır. Çiçeklik nişleri ve Himbalık çıkıntılarından
başka önemli bir süsleme yoktur. Üç tarafı odalı, dış sofalı
plan tipi gösterir. Sofadan tek kanatlı kapı ile birinci kata
çıkılır. Merdivenler korkulukludur (25. Resim). Zemin kat
düzeni burada da görülür. Yalnızgüneye bakan büyük oda
haremlik odasıdır. Haremlik odasının süslemesi önemlidir.
Alçıdan yapılmış altın yaldız süslemeli, göbekli çok güzel bir
tavanı (26. Resim), tavanı çepeçevre dolaşan geniş bir çiçek
motifiriden bordürü vardır. Tavan ile duvarı birleştiren iç bü-
key kısımda kalem işi kase içinde meyve resimleri vardır. Oda
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girişinin sağ ve solunda birer niş bulunur. Nişlerin içi' bitki
motifleri ile bezenmiştir. Bunlar kabartma olarak alçıdan ya-
pılmıştır. Nişin kenarlarındaki ince sütunlarda birer lamba-
lık bulunur (27. Resim).

Selamlık bölümü zemin katı, üç tarafı odalı dış sofalı
plan tipi gösterir. Bütün odalar sofaya açılır. Odalar geniş,
bol pencereli aydınlıktır.

Baş odaya çift kanatlı kapı ile girilir. Odanın ahşap ta-
vanı üç bölümdür. Orta kısım göbeklidir. 15 dilim sivri üç-
genler daireyi tamamlar, dilimlerin içinde baklava şekilleri,
köşelerde üçgenlerin içi kabartma süslernelidir (28. Resim).
Kenar sulan ince uzundur.

Sofadan yayvan merdivenlerle birinci kata çıkılır. Bu
katın en büyük özelliği zemin kattaki baş odanın üstünde bu-
lunan odadır. Altın yaldız ve kalem işi ile süslenmiş muhte-
şem göbekli tavan ve odanın diğer duvarlan ince, zarif ve çok
güzel bir zerafeti sergiler (29. Resim).

Oda girişinin sağ ve solunda alçı süslemeli niş, nişlerin
yanlarında çifte sütunlu kabartmalar bulunur (30 ve 31. Re-
sim). Kabartmalar altın yaldızlıdır, nişlerin içindeki çiçeklikler
vazo şeklindedir. Oda giriş kapısının üstündeki madalyonun

. etrafını kabartma olarak altın yaldızlı çiçek motifi çevreler
(32. Resim). Tavan köşelerindeki üçgenlerin içini bu motifin
benzerleri süsler (33. Resim).

Bu kattaki diğer odalarda süsleme yoktur.

Bu konak her yönüyle klasik bir Türk evidir. Sağlam-
dır bugün kullanılmaktadır: Mutlaka yaşatılması gereklidir.

Yapılış tarihinin (1877) belirtilen kitabesi evin cephesi-
nin sağ üst köşesindedir (34. Resim).

28

Çizim 3 . Feridun Kangal Konağı

Resim 23 . Feridun Kangal Konağı
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Resim 24 - Feridun Kangal Konağı
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Resim 25 - Feridun Kanga! Konağı

" Resim 26 - Feridun Kanga!
Kona~ı
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Resim 27 - Feridun Kangal Konağı

Resim 28 - Feridun Kanga! Konağı
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Resim 29 - Feridun Kangal Konağı

Resim 30 - Feridun Kangal Konağı
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Resim 3ı -Feridun Kangal Konağı

Resim 32 - Feridun Kangal Konağı
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Resim 33 - Feridun Kangal Konağı
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5. AKAYLAR KONAGI ;

Kaleardı Mahallesi, Gök Medrese Yanı, No; 3

Cephesi batıya bakan kareye yakın bir plan üzerine otu-
r~n konak: kesme taş temeller üzerine ahşap çatkı arası ker-
pıç dolgu ik -{'apılmış, iki katlıdır (35. Resim _ 4. Şekil).

.. Konağın avlusundajj fırın evi, ahır, çeşme ve hela bu-
gun yoktur.

Her cephesi bol pencerelidİr (5. Plan).

Güney yönündeki çift kanatlı kapı ile sal taşı döşem li
avlu . T (36 . eya gırı ır . Resım). Bu avluya bir giriş de doğudaki
tek kanatlı kapıdan olmaktadır. Konağa batı yönündeki çift
ka~atlıkapıdan girilir.. Giriş holünden mutfağa ve mutfağa
baglı olarak konulan kiler bugün bozulmuştur D'~ d'
d I . . . . ıger o a ıseo un uk haline getırılmİştİr.

. Bİrinci kat giriş kapısı üzerinde köşk halinde İkinci kat
ıse her cep~ede tümden çıkmalıdır. Çıkmalar kat kirişlerinin
uzatılmasııle olmuştur. Zemin katta süsleme yoktur. Bu ara
kat kışlık olarak kullanılmaktadır (Plan Sa-Sb).

/ B~.k~nağın a~ıl orijinal kısmı ikinci katıdır. Girişten İtİ-
baren donulerek bıraz dar, biraz dik korkuluklu m d'1 i Y . er ıven-
er e ı ırıcı .kata çıkılır. Bu merdiven sanki konağın odak
noktasıdır. Ikinci ~k~~,sofalı dört eyvanlı plan tipindedir. SO-
fann: t,avanı çıtakarı ınce bir ahşap işçiliği gösterir. Tavan gö-
beklidir (37. Resim).

38

Merdiven çıkışının eyvanı seki haline getirilmiştir. Bir
kaç basamakla çıkılır (38. Resim). Diğer eyvan diplerinde pen-
cere önlerine gelecek şekilde mahat yerleştirilmiştir. Eyvan-
ların yan duvarlarında alçıdan Himbalık ve çiçeklikler vardır.

Sofadaki diğer önemli bir yenilik doğu duvarına bir niş
şeklinde yerleştirilen çeşmedir. Çeşme nişinin içerisinde alçı
kabartma lambalık ve çiçeklikler vardır (39. Resim - 5. Şekil).

Odalar, yüklük dolap gibi Türk odasırnn temel unsur-
larına sahiptir. Pencereler dikdörtgen ve ahşap sövelidir. Süs-
leme olarak da odaların sağır duvarlarında niş bulunur.
Hepsinin içleri alçı çiçeklik ve lambalıklarla süslenmiştir. Mer-
mer tablolar nişlerirı içerisine yerleştirilerek altı, bir ters üç-
gen şeklinde aşağı doğru iner. Dolap ve oda kapıları ayrıalıdır.
Aynalarm içerisine süslerrıe olarak baklaya dilimleri konmuş-
tur, işçiliği gösterişlidir. Oda tavanları düz ahşaptır. Bu kat
haraptır. Ahşap saçak örtusü ve oluklu tuğla kaplamalı çatı-
sı yer yer bozulmuş, yerlerine saç kaplanmıştır. Bu konak Kül-
tür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce
kamulaştırılmıştır.

Resim 35 - Akaylar Konağı
39
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Çizim 4 - Akaylar Konağı
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Resim 36 - Akayıar Konağı
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Resim 37 - Akaylar Konağı

Resim 38 - Akaylar Konağı
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Resim 39 - Akaylar Konağı
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44 Çizim 5 - Akaylar Konağı. salondan bir görünüş

II- SİVAS EVLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

VE TÜRK EV MİMARİsİ İçİNDEKİ YERİ

1. SİVAS EVLERİNİN GELİşİMİ:

Orta Anadolu'nun büyük kentlerinden birisı olan Sivas'-
ın eski devirlerden beri yerleşim alanı olduğu bilinmektedir.

Eski Sivas şehrinin yerleşiminde, ticari kuruluşlarla ika-
met yerleri ayrılmıştır. Şehrin 1 km. doğusundan geçen Kızı-
lırmak, ilkbahar aylarında ve fazla yağışlar sonunda
taştığından, taşkının tahribinden korunmak için şehir meyil-
li araziye, kuzeye ve batıya doğru kaymıştır. Mereküm Dağı
eteklerinden Kızılırmak'a kadar hafif meyilli bir ova üzerine
kurulmuş olan şehir, artık Kızılırmak'ın çıktığı yerlerden iti-
baren ağaçlandınlmış, suyu tarlalarda kullanılır olmuş, taş-
kınlar azalmış bunun doğal sonucu olarakta yerleşim alanları
da Kızılırmak vadisine doğru genişlemiştir. Yine şehir için-
den geçen iki ırmağın (Murdar-Mısmıl) kanal içine alınarak
ıslahı ile yerleşim alanlarında ve imar planında büyük değiş-

, meler görülmüştür. Eski ticari kuruluşların toplandığı mer-
kezlerden şehir içine ve dışına doğru yayılmaya başlamıştır.
XIII. yy. tarihi kentin en zengin dönemidir. Bazı tarihçilere
göre bu yüzyılortalarında nüfusu 120.000'i bulmuştur.

Sivas'ın gelişimi hakkında önemli kaynaklardan birisi
Evliya Çelebi Seyahatnamesidir. XVII. yy. Evliya Çelebi'-
ninCI) "Eşkal-i Kale-i Sıvas" başlığı altında verdiği bilgilere
göre o sırada kısmen harap olan surların çevresi (105.000)
adımdır (6-7 km.) Surlar içinde 4600, güzel suları olan ev bu-

(i) Evllya Çelebi Seyahutnarnesl III C. İst. S. 198
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lunmaktadır. Mahalle sayısı 40'tır. Büyük mahallelerinden
bazıları; Örtülü Pınar, Ağa Değirrrıerıi (bugün Akdeğirrnen),
Kaleardı, Hacı Zahid (bugün Hacı saat), Kayseri Kapı'dır.

Evliya Çelebi'nin, Çelebi Sultan Mehmet zamanında ya-
pıldığını söylediği üst kalede; ikiyüz ev, bir cami, depo ve sar-
nıçlar bulunmaktaydı. Paşa Hisarı denen kalenin etrafı
hendekle çevrili, çevresi 1500 adımdır ve içinde üçyüz ev, bir
camii, bir hamam, oniki dükkan vardı.

Evliya Çelebi şehrin camileri, medreseleri, hamamları,
çarşı ve pazarı hakkında da bilgi verdikten sonra, bütün Si-
vas'ta sur içinde ve dışında 6060 ev bulunduğunu yazar. De-
mekki nüfusun 1/6'sı surlar dışındaki mahallelerde
yaşamaktaydı. Daha sonraki seyyahların da belirttiği gibi kale
içindeki evlerin bağsız bahçesiz olduğu bilinmektedir. Çele-
bi 'nin özellikle ev sayısı bakımından verdiklerine doğru olarak
bakılabilir. Çünkü kendisi Sivas'ta bulunduğu sırada paşa. ta-
rafından "Sivas İmaretinin Tahriri" ile görevlendirilmişıirtö,

Cuierıt XIX. yy. Sivas'ın nüfusunu 43.122 olarak gös-
termiştir(3).

Sivas'ın, XVIII. ve XIX yy. da geliştiğini gösteren bir
veri yoktur. Yalnız XIX. yy. ikinci yarısında yeni kurulan be-
lediyenin etkisiyle o devrin bölgeselleşmiş eklektik stiliyle hü-
kümet binası, kışlalar, okullar, taşhan gibi yapılar inşa
edilmiştir. Moltke'nin 1839 yılında gördüğü toprak damlı ya-
pılarla dolu olan Sivas, XIX. yy. sonlarında ve asrımızın ba-
şında; ahşap, taş ve kiremit kaplı karakteristik haçvari ve köşk
planlı evlerle dolmuştur. Bugün şehirde bölgesel yapı gele-
neğinin örnekleri olarak gördüğümüz sivil mimari eserleri bu
son devrin ürünleridir+ü.

(2) Sivas Analitik Etütleri, İller Bankası s.29, 1966
(3) Culent Turguic d'Asic, Ls.66S, zikreden Gabriel Opcit s.134
(4) Sivas Analitik Etütleri, İller Bankası S. 196
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2. PLAN TİPLERİ:
Sivas evlerinde planlamaya etki eden en önemli faktör-

lerden birisi, günlük yaşantıda görülen haremlik ve selamlık
birimleri altında toplanan hacimlerdir. Bu birimler evin çe-
kirdek planını oluşturur.

Haremlik, selamlıkla beraber aynı yapı içerisinde değilse
t

avlu, iki birim arasında geçiş alanıdır. Çeşme ve hela da av-
ludadır. Avluda; sonbaharda kıymalık, erişte, salça gibi kış
erzakının yapılması için büyük bir ocak bulunur. Her zaman
kullanılmaz. Haremlik ve selamlık bir evin bütününün içeri-
sinde yer alıyor ise selamlık kapısı ana caddeye, harernlik ka-
pısı ara sokağa açılacak şekilde ev planlanır. Sivas evlerine
özgü önemli bir kapı düzenlemesi vardır. Kapılarda bir tok
ses çıkaran tokmak, bir de zelve veya halka dediğimiz ikinci
bir aygıt bulunur. Kapının tokmağı çalındığında eve mutla-
ka yabancı birisi geldiği, zelve veya halka çalındığında eve
teklifsizce girebilecek birisinin geldiği anlaşılır ve kapıdan ge-
len sese göre avlu veya evde bulunanlar alışılmış bir şekilde
kendilerini düzenlerler (40. Resim - 6. Şekil).

Sivas evleri genellikle bodrum, zemin kat ve birinci kat
olmak üzere planlanmıştır. Akaylar Konağı gibi iki katlı olan-
lar da vardır veya zemin katın üstünde çatı ile birlikte köşk
kısmı bulunan evlerde görülür. Mütevellioğlu Mesrur Başa-
ra evi gibi bodrumu, bulgur ambarı, depo ve odunluk, kö-
mürlük olarak kullanılır.

Zemin kat girişi taş döşemelidir. Kiler, büyük, küçük
ocaklar bu kattadır. Bu kat kışın kullanılır. Oda sayısı az-
dır, az pencerelidir, daha basıktır , Bütün bunların nedeni Si-
vas'ın soğuk iklimini ev içerisinde yumaşatabilmek içindir.

\
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Odaların hepsinde yüklük, dolap, sedir, silahlık, Himbalık
bulunur. Yüklük yanlarına yerleştirilen birer dolapta yıkan-
ma işlemi yapılır.

Birinci kat oturma mekanlarıdır. Evin caddeye veya so-
kağa bakan kısımlarıdır. Çıkmalarla, odalar genişlemiştir. Bol
pencereli, dolayısıyla aydınlıktır. Baş oda bu kattadır. İşçi-
lik itinalıdır. Odalarırı hepsinde çiçeklik ni şi ve duvarlarda
lambalıklar adeta standart hale gelmiştir.

Türk evinde zemin kat genel hizmetlere ayrılmıştır. Av-
luda iş evi yoksa bu hizmetleri bu kat karşılar. Sivas 'ta bu
kat çok kullanılır.

İncelediğimiz Sivas evlerindeki plan tipleri şunlardır.

a) İki yüzlü iç sofalı plan tipi; ortadaki sofaya iki yan-
dan açılan odalar, bu planın esasıdır. Oda sayısı değişiktir.
Bu plana giren evleri Hasan Başeğmez evi ile Mütevellioğlu
Mesrur Bey'in evidir.

b) Üç tarafı adalı dış sofalı tip; bir kenarı avluya ba-
kan sofanın diğer tarafları odalarla çevrilidir.

Bu plana Feridun Kangal Konağı ve Abdi Başara'nın
evleri girer.

Feridun Kangal'ın konağında avluya açılan kısım bir ca-
mekan la kapatılmıştır. Sivas evlerinin en yaygın örneğidir.

c) Dört eyvanlı plan tipi; ortada sofa, dört eyvan kö-
şelerinde geniş odalar bulunur. Akaylar Konağı ikinci katı ...
bu planı gösterir.
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Resim 40 - Dış kapı yüzü, Tokmak ve Zelve
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Çizim 6 - Avlu Giriş Kapısı
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3. MALZEME VE TEKNİK:

Sivas evleri, taş temel üzerine kesme taş örgü üzeri, ah-
şap çatkının kurulması ve kerpiç dolgunun yapılmasından son-
ra iç ve dış yüzeyler samanh çamurla sıvarııp, iç yüzeyler alçı,
dış yüzeyler kıtıkh kireç sıva ile kapatılmıştır (41. Resim - 7.
Şekil). Kat araları döşeme ve tavan ahşap kirişlerin üzeri, ah-
şap kaplamalıdır. Zer lin kat, sal taşı döşemeli toprak sıkış-
tırmalı ve ahşap kaplamalı olabilir. Bodrum ve zemin
katlarda , bölgedeki malzeme (taş toprak) kolaylığından aza-
mi ölçüde faydalanılmıştır.

Resim 41 - Ahşap çatkı kerpiç dolgu

51



Çizim 7 - Sivas Evlerinin Ahşap İskelet Sistemi
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4. CEPHE DÜZENLEMESİ:

Evler genellikle Sivas' ın sert ikliminin etkisini kırmak
için cepheleri güneye yönelik olarak yapılmıştır. Geniş man-
zaraya ve aydınlık ev içine sahip olma isteği başta gelmekte-
dir. Büyük evlerin geniş avlular ve bahçeler içine kurulduklan
görülür. Cephe ile birlikte evin her cephesinin gösterişli ol-
masına dikkat edilir. Bir çok evlerde avlu ve sokaklara çık-
malarla taşmak arzusu vardır. Çıkmalar cumba veya köşk
şeklindedir. Esas olarak çıkmalar, cephenin belirleyici elemanı
haline gelmiştir. Sivas'taki yaygınlık derecesine göre en çok
kullanılanlar, köşelerde birer çıkmanın yer aldığı iki köşeli
çıkmalı tip (42. Resim), tek ve köşe çıkmalı tip (43. Resim),
düz kat çıkıntılı tipye gönyeli çıkmalı tiptir (44. Resim). Ay-
rıca cephe ortasında tek çıkmalı (45. Resim). Çokgen çıkma-
lı (46. Resim) ve yuvarlak dilimli cephe (47. Resim) gibi tipler
de uygulanmıştır.

Resim 42 - tki taraflı çıkmalı tip
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Resim 44 - Tek taraflı çıkmalı tip
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Resim 45 - Cepheden çıkmalı tip
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Resim 46 - Çokgen çıkmalı tip
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Resim 47 - Yuvarlak dilimli çıkmalı tip

5. SAç.~K VE ÇATI BİÇiMi ;

Saçak biçimlenişinde yine ön cephe esas alınn'ııştır. Üç
tip saçak görülür. -,

Çoğunlukla saçak altı, düz ahşap kaplamadır. Saçak ge-
nişliği fazla değildir. (Mesrur Başara Evi)

İkinci grupta; saçak altı içe eğimli olarak ahşapla kap-
lanmıştır.·Saçak genişliği daha dardır. (Akaylar Konağı, Fe-
ridun Kangal Konağı)

Üçüncü grupta; saçak altları herhangi bir şeyle kapa-
tılrnayıp, düz bırakılmıştır. (Hasan Başeğmez Evi)
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Bunların dışında özellikle cephelere güzellik veren, ko-
yu gölgelikli enli saçakların da yapılmış olduğu görülür. (48.
Resim. Abdi Başara Evi).

Altı kaplamasız ve iç bükey bağdadi saçak Sivas'ta çok
azdır.

Çatılar iki tipte görülür. Beşik çatı, kırma çatı. Yaygın
'tür kırma çatıdır, genelde yayvandır. Çatılar oluklu alatur-
ka kiremitle kaplıdır.

Resim 48 - Enli saçak
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6. TEZYİNAT:
Süsleme; tavanlarda, oda kapılarında, yüklük-ve dolap

kapaklarında, duvarlarda, merdiven korkuluklarınd,oc~~
davlumbazlarında görülür. Süsleme; ahşap, alçı ve kale~
ile yapılmıştır.

a) Ahşap

Yaygın malzeme olan ahşabın tavanlarda çırakari süs-
leme olarak kullanıldığı görülür.

ı- Çıtaların "S" şeklinde birleştirilerek küçük kare- ,
ler halinde bütün tavana yayılması. Bu şekil Sivas evlerinde
en yaygın süsleme tarzıdır (Abdi Başara Evi).

2 - Çıtaların tavan göbeğinde kenarlara doğru dara-
larak üçgenler meydana getirmesi ve içlerine baklava dilim-
leri serpiştirilmesi şekllnde görülür. (Feridun Karıgal Konağı,
Hasan Başeğmez Evi ve Akaylar Konağı)

Sivas evlerinde bir evde bir kaç odada tavan süslernesi
görülür.

Tavanların ortalarında birer yuvarlak göbek bulunur.
Tavan göbeği ile tavan bir bütün halindedir. Çıtakari ve oy-
ma tekniği ile yapılan bu tavan göbekleri, ayrı ayrı hazırla-
nıp sonra tavana monte edilmiştir.

3 - Oda kapıları ve dolap kapakları süslernelidir. Ay-
nalı olarak yapılan kanatlarda, aynaların yüzlerine oyma tek-
niği ile veya çıtalarla yapılan geometrik süslerrıe görülür.

b) Sıva Üzerine Kalemişi

Sıva üzerine yapılmış kalemişinin en güzel örneğini Fe-
ridun Kangal Konağı'nda görebiliriz. Altın ya Idız tavan süs-
lemesinin duvarla tavan arasındaki iç bükey 'kısmında
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natürmort olarak işlenmiştir. Ayrıe-ı yan duvarlarında da ka-
lemişLgörülebjlir (49,. Resim).

Deniz ve şehir manzaralı evler çocukluğumuzda çok dik-
katimizi çekerdi ama bu evlerden kalan örnekler maalesef çok
azalmıştır.

c) Alçı
Alçı malzemeli süsler Hasan Başeğmez Evi'nin üst kat

odalarının ocak davlumbazlarında, diğer evlerde niş içerisinde
ve duvarlarındaki lambalıklarda kullanılmıştır.

Resim 49 - Kalemişi
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III - TARİHLENDİRME

Sivas evlerini tarihlendirirken fazla bir zorlukla karşı-
laşmadık.

Örnek aldığımız beş evin sahipleri bugün evlerin üçün-
cü kuşağıdır. Yani dedelerinin yaptırdığı bu evlerin tarihleri-
ni yaklaşık olarak tahmin edebilmektedirler. Zaten Feridun
Kangal Konağı'nın kitabesi vardır. Abdi Başara Evi'nin ki-
tabesi olduğunu bu evi Sıvas'ın bugün bir semti olan ama za-
manında ormanlarla kaplı olan kabak yazısı semtinden
getirdiği ağaçlarla yaptırdığını ve yapılış tarihinin 1870'li yıl-
lara rastlaması gerektiğini, bugün emekli hakim olan ve yet-
miş yaşının üstünde bulunan Abdi Başara söylemektedir.

Mütevellioğlu Mesrur Başara Evi ise Abdi Başara evi
ile yaşıttır. Bu evler birbirlerinden aralarındaki bir sokakla
ayrılmaktadır. Bu iki evin sahipleri arasında akrabalık vardır.

Akaylar Konağı yapılış tarihi ise sahiplerinden aldığı-
mız bilgiye göre 1880'li yıllara rastlamaktadır.

Hasan Başeğmez Evi de bugün emekli memur Hasan
Başeğmez'in ifadesine göre 1870-80 arasında yapılmıştır.

Diğer bir tarihlendirme de şudur.
Sivas'ın tarihi gelişimi içerisinde incelediğimizde, Molt-

ke'nin 1939 yılında gördüğü Sivas, toprak damlı evlerle do-
Judurve nüfusu 43:000'dir.
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Ancak XIX. yy. ikinci yarısından itibaren .ahşabın ev
. .. . diğini go··ru··yoruzÇünkü bu bölgenın esas mal-mırnarısıne gır ı .

zemesi topraktır.
S· 'taki nüfus hareketi ancak 93 muhacirleri dediği-ıvas .. d i '

miz, Kars ve Kafkaslardan gelen göçmenlerın Iç Ana o u ya
Sivas'a yerleşmeleriyle canlanmaya başlamıştır.
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SONUÇ

Sivas evlerinin gelişimi Xl X. yy. ikinci yarısından son-
ra başlamıştır. Bölgenin ana malzemesi olan toprak ve taş,
ahşapla beraber kullanılır olmuştur.

Evler: bodrum, zemin kat ve birinci kat olarak yapıl-
mıştır. Bazı evlerde köşk bulunur.

Bodrum, ambar ve depo olarak kullanılır.

Zemin kat ve birinci kat kullanılan katlardır. Zemin kat
kışın, birinci kat yaz aylarında kullanıma daha elverişlidir.

Yaygın plan tipi, iki yüzlü iç sofalı ve üç tarafı adalı
dış sofalı tiptir.

Cehpe düzenlemelerinde çıkma vardır. Çıkmalar nede-
niyle birinci kat odaları geniş ve bol pencerelidir.

Evler genellikle güneye bakar.

Tezyinat olarak ahşap, alçı ve kalemişi görülür. Tavanlar
çıtakari tekniği ile yapılmıştır. İnce bir ustalık sergilenir.

Alçı süsleme her evde görülebilir. Kalemişi daha az yay-
gın bir süsleme tarzıdır.

Evlerin tarihlendirilmesi ev sahiplerinin ve Sivas tarihi-
nin genel incelenmesi sırasında belirlenmiştir.
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SİVAS'TAKİ ESKİ EVLERİN LİsTESİ(S)

Sivas Merkez Bahtiyar Bostan Pafta 39 Ada 150'Parscl 8 Bahriyar Bostan

Caddesi No: 18
Sivas Merkez Bahriyar Bostan Pafta 40' Ada 147 Parsel 26 Höllüklük Cad-

desi No: 15
Sivas Merkez Sularbaşı Pafta 79 Ada 79 Parsel i06 Sularbaşı 5. Sokak No: 28

Sivas Merkez Sularbaşı Pafta 13 Ada 70' Parsel 63 Sularbaşı ıo. Sokak No: 4

Sivas Merkez Sularbaşı Pafra 13 Ada 79 Parsel 88 Sularbaşı 10. Sokak No: 9

Sivas Merkez Sularbaşı Paf'ta 13 Ada 79 Parsel 129 Sularbaşı ID. Sokak-

No: II
Sivas Merkez Sularbaşı Pafta 13 Ada 84 Parsel 2 Sularbaşı 22. Sokak No: 3

Sivas Merkez çayyurt Pafta 145 Ada i19 Parsel 24 çayyurt Mahallesi 7.

Sokak No: 4

Sivas Merkez çayyurt Pafta 145 Ada i 19 Parsel 22 çayyurt Mahallesi 7.

Sokak No: 8

Sivas Merkez çayyurt Pafta 145 Ada 119 Parse122 Akdeğirmen Mahallesi

22. Sokak. No, .22-24
, ı I... , •

Sivas' Merkez Akdeğirmen Pafta 160 Ada 113 Parsel 26 Bezirci Mahallesi

4. Sokak No: 7

Sivas Merkez Akdeğirmen Pafta 160' Ada 113 Parsel 28 Bezirci Mahallesi

4. Sokak No: 1-3

Sivas Merkez Akdeğirmcn Pafta 160' Ada 113 Parsel l Niksar Caddesi No: 28

Sivas Merkez Akdeğirmen Pafta 160' Ada 113 Parsel 6 Akdeğırmen 5. So-

kak No: 12

Sivas Merkez Yiğitler Pafta 41 Ada 175 Parsel 5 Sünnetçi Sokak No: 49

Sivas Merkez Yiğitler Pafta 141 Ada 175 Parsel 7 Sünnetçi Sokak No: 61

Sivas Merkez Eski Kale Pazar Pafta i i Ada 230' Parsel 27 Eski Kale Pazar

Sokak No: 19

Sivas Merkez Eski Kale Pazar Pafta i i Ada 234 Parsel 4 Eski Kale Pazar

Sokak No: 30'

(5) Bu liste Kültür veTurizm Bakanlığı'nca tesbit edilmiştir.
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Sivas Merkez Eski Kale Pazar Pafta IIAda 234 Parsel 12 Eski Kale Pazar
Sokak No: 26

Sivas Merkez Gökmedrese Pafta 20 Ada 285 Parsel II Uzunyon Caddesi
No: 7

Sivas Merkez Aydoğan Mah. Pafta 62 Ada 438 Parsel 83 Aydoğan Mahal-
lesi 2. Sokak No: 3

Sivas Merkez Örtülü Pınar Pafta 34 Ada 1264 Parsel 12 Örtülü Pınar Ma-
hallesi 12. Sokak No: 8

Sivas Merkez Ulanak Pafta i7 Ada 243 Parsel 7 Osman Paşa Caddesi No: 2

Sivas Merkez Gökçebostarı Pafta 168 Ada 740 Pars.l 1 Höllüklük Caddesi
3. Sokak No: 42

. '"Sıvas Merkez Akdeğirmen Pafta 159 Ada 121 Parsel 2 Akdeğirmen 2. So-
kak No: 51

Sivas Merkez Bezirci Pafta 160 Ada 98 Parsel 12 Bezirci 2. Sokak No: 22

Sivas Merkez Akdeğirmen Pafta 160Ada ıo3 Parseli Bezirci 2. Sokak No: 20

Sivas Merkez Bezirci Pafta 160 Ada 104 Parsel 6 Bezirci 6. Sokak No: 22

Sivas Merkez Gökçebostan Pafta 168 Ada 740 Parsel 2 3. Sokak No: 4

Sivas Merkez Gökçebostan Pafta 168 Ada 134 Parsel 1-2 3. Sokak No:2

Sivas Merkez Akdeğirmen Pafta 158 Ada 109 Parse112 25. Sokak No: 53-55

Sivas Merkez Akdeğirmen Pafta 158 Ada 109 Parsel 13-14 25. Sokak No: 51

Sivas Merkez Akdeğirmen Pafta 158 Ada III Parsel 5 25. Sokak No:49-1

Sivas Merkez Akdeğirmen Pafta 158 Ada III Parsel 39 25. Sokak No: 47

Sivas Merkez Akdeğırmen Pafta 158 Ada III Parsel 8 25. Sokak No: 39

Sivas Merkez Sularbaşı Pafta 13 Ada 79 Parsel 91-93 5. Sokak No: 12

Sivas Merkez Bahçebostan Pafta 39 Ada 152 Parsel 3 5. Sokak No: 31

Sivas Merkez Bahçebostan Pafta 39 Ada 152 Parsel 4 5. Sokak No: 29

Sivas Merkez Bahçebostan Pafta 49 Ada 148 Parsel 50 5. Sokak No: 22

Sivas Merkez Bahçebostan Pafta 40 Ada 152 Parsel 7 5. Sokak No: '23

Sivas Merkez Bahçebostan Pafta 40 Ada 148 Parsel 49 5. Sokak No: 18

Sivas Merkez Yiğitler Pafta 41 Ada 175 Parsel 31 3. Sokak No: 33

Sivas Merkez Çarşıbaşı Pafta 15 Ada 215 Parsel 27 Nalbant\arbaşı No: 3lf

Sivas Merkez Ulanak Pafta 18 Ada 329 ParselI 2. Sokak No: 7
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Sivas Merkez Üçlerbey Mah. Pafta 21 Ada 289 Parsel 8-11 Serçeli 3. Sokak

No: 7
Sivas Merkez Kaleardı Pafta 22 Ada 314 Parsel 8 Uzunyol Sokak No: 1

Sivas Merkez Akdeğirmen Pafta 160 Ada 98 Parsel 2 13. Sokak No: 2

Sivas Merkez Akdeğirmen Pafta 37 Ada 106 Parsel 5 2. Sokak No: 33

J Sivas Merkez Bahtiyarbostan Pafta 40 Ada 148 Parsel 7 Ali Baba Caddesi

No: ~
( Sivas Merkez Ali Baba Mah. Pafta 177 Ada 161 Parsel 35 Büyük Kazancı-

lar Caddesi No: 62
Sivas Merkez Akdegirmen Pafta 160Ada 98 Parsel 13-14 2. Sokak No:24-26

Sivas Merkez Kale Ardı Pafta 24 Ada 313 Parsel 2 Sosyal Sigortalar Karşısı
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SONSÖZ

Sivas'ın eski ve köklü ailelerinin konaklarından çoğu
yanmış, yıkılmış yok olmuştur. Bu yok olmanın nedenleri yeni
imar planlarına göre şehirlerin düzenlenmesi, arsa spekülas-
yonu, kat karşılığı evlerin satılışı, çürük malzemenin iyi pa-
ra etmesi, ailelerin göçü ve ataerkil aile yapısının bozulmasıyla
ailelerin parçalanmasıdır.

Şehir içinde bugün mutlaka sahiplenilmesi gereken ko-
naklar vardır. Bu konaklar her türlü estetik ve pitoresk özel-
liklerinden dolayı korunmalıdır.

Bugün tarihi çevrenin verileriyle karşılaştırılınca gittik-
çe estetik değerlerden uzaklaşan şehrin değer yoksulluğunu
görmemek mümkün değildir. Gelecek nesilleri korku vere-
cek bir çevre çirkinliğinden kurtarmak ve dünle bugünü bir-
leştirmek için estetik ve tarihi değerlerimizden birisi olan
evlerimizi yaşatmak zorundayız.

Yukarıda sıraladığımız gerekçeleri ve gerçekleri gözö-
nüne alarak bunun kolay bir iş olmadığını biliyoruz. O hal-
de çözüm ne olacaktır.

Amasya, Tokat ve Yozgat'ta örnekleri görüldüğü gibi
eski evlerimizi yaygınlaştırarak kamulaştırmalı ve bununiçin
sadece Kültür Bakanlığı'nı beklememeli, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü'rıü, Üniversiteleri ve bazı Kamu Kuruluşlarını teş-
vik etmelidir. Bu konuda bir kaç yıl daha beklemek bu işin
sonu olacaktır. Böylece bir büyük tarihi mirasımız da sadece
anılarda ve kitaplarda kalacaktır.
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)
/ RESiM LiSTESl

1- LO. Hasan Başeğmez Evi L-

II -18. Abdi Başara Evi ı. a-
19 -22. Mütevellioğlu Mesrurun Evi 2 -

23 -34. Feridun Kangal Konağı 3-

35 -39. Akaylar Konağı 3 - a-
40- Dış kapı yüzü, Tokmak ve Zelve 4-

41- Ahşap çarkı kerpiç dolgu 4- a-

42- tki taraflıçıkmalı tip 5-

43- Tek taraflı çıkmalı tip 5 - a-

44- Gönyeli çıkma tipi 5 - b-

45- Cepheden çıkmalı tip

46- Çokgen çıkmalı tip

47- Yuvarlak dilimli çıkmalı tip

48- En saçak

49- Kalemişi

PLAN LiSTESl

Hasan Başeğmez Evi, zemin kat

Hasan Başeğmez Evi, birinci kat

Abdi Başara Evi, birinci kat.

Mütevellioğlu Mesrur Evi, zemin kat
Mütevellioğlu Mesrur Evi, köşkü

Feridun Kangal Konağı, zemin kat

Feridun Kangal Konağı, birinci kat

Akaylar Konağı. zemin kat

Akaylar Konağı, birinci kat

Akaylar Konağı. ikinci kat

ÇtZİM LiSTESİ

i - Abdi Başara Evi
2 - Mütevellioğlu Mesrur Evi

3 - Feridun Kangal Kanağı

4 - Akaylar Konağı. salandan bir görünüş

5 - Avlu Giriş Kapısı

. 6.~ ... ~i~as Evlerinin Ahşap Iskelet Sistemi
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