
MANISA YÔRESÎ KÔY EV MÎMARisi (**) 

Bekir Deniz* 

Manlsa, Ege Bôlgesi'nde, Spil Dagi eteklerinde k u r u l m u s blr il 
merkezidir.Rlvayete gôre, "Magnetler" ta raf indan k u r u l m u s ve ismini 
de b u r a d a n almist i r , Yunanh la r , Romali lar ve Bizansl i lar ç a g m d a 
varhgini s û r d û r m û s (1), Saruhanogullari 'run 1313 y i l lannda yôreye 
h a k i m olmasiyla birlikte Tûrkler in idares ine girmistir . Osmanl i la r la 
S a r u h a n o g u l l a r i a r a s m d a b i r k a ç kez el d e g i s t i r e n s e h i r 1 4 1 0 
senelerinde Osmanh t op rak lanna katilmistir (2). XVII-XVIII. yy. da 

* Yrd.Doç.Dr.Ege Oniversitesi Edebiyat Fakûltesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bôlûmû, ôgretim Oyesi. 

** Manisa Yôresi Kôy ev mlmarisi konulu çalismamiza 1984 yilmda basladifc 
E.O.Edebiyat Fakûltesi Turk Dill ve Edebiyati Bôlûmû lie , E.O. Rektôrlûgû ve 
Kûltûr ve Turizm Bakanligi'nin isbirligi sonucu Ege BOlgesinde "yazih ve 
sôzlû kûltûr ûrûnlerlnln derlenmesi" konulu blr arastirma baslaulmistir. Bu 
çahsmaya fotograf çekmek ûzere mlsaflr olarak biz de katildik: Amacimiz, bir 
yandan yôre dokumalanni arastirmak, dlger taraftan da yôre kôy evlerini 
Inceleyebilmektl. 1kl yil glbl bir sûrede 100 den fazla kôyde yapilan 
incelemede, her kôyden, ilginç buldugumuz blrden fazla ôrnek seçerek 80 
kadar evin, rôlôvesini yaptik. Çalismamizm fotograflanni çekip sonucunu 
Haziran 1986' da E.O.Edebiyat Fakûltesl'nde dûzenlenen 'Tarlh Içinde Izmir" 
konulu sempozyumda blldlri, Izmir Arkeoloji Mûzesi'nde konferans olarak 
sunduk. Bilâhare, çahsmamizi genlsleterek, yayma hazirladik. Amacimiz, 
Manlsa Bôlgesl'nln kôy evlerlyle basladigimiz bu çahsmamizi ileride 
genlsleterek, tûm Ege BOlgesl kôy ev mlmarlsini Incelemektir. Blzi 
arastirmasina davet ederek bu alanda çaksmami saglayan E.O.Edebiyat 
Fakûltesi Turk Dill ve Edebiyati Bôlûmû Baskani ve proje yûrûtûcûsû Saym 
Prof.Dr.FikretTurkmène tesekkûrû borç blllrlm. 

1) tlkçag Manlsa tarihi hk. bkz. M.Ç.Oluçay - I.Gôkçen., Manisa Tarihi, 1st. 
1939, s.7-10. OJUcçit., Manisa Tarihi, Magnesia und Sipylum, Baslangiçtan 
M.S. 395 Yihna Kadar, 1st. 1983. I.Gôkçen., Manisa Tarihde Vakiflar ve 
Hayirlar (H.954-1060), Kitap I, 1st. 1946, Kltap Il.Ist. 1950. 

2) Manisa'mn Tûrk devri Tarihi için bkz. M.Ç.Uluçay., Saruhanogullari ve 
Eserlerine Dair Vesikalar, 1st. 1940, C.II, 1944. M.Ç.Uluçay., XVII. Asirda 
Saruhan'da Eskiyahk ve Halk Hareketleri , 1st., 1944. M.Ç. Uluçay., XIX. 
Yuzyularda Saruhan'da Eskiyalik ve Halk Hareketleri, 1st. 1955. M.Ç. 
Uluçay., "Manisa-Selçuklular Devri", islam Ansiklopedisi, C.VII, 1st. 1967, 
s.290-294. F.M. Emecen., XVI. Asirda Manisa Kazasi, Ankara, 1989. 

17 



BEKlR DENlZ 

K a r a o s m a n o g u l l a r i ' n m merkezl ig ini de y a p a n s eh i r C u m h u r i y e t 

dôneminde vilayet hal ine gelmistir (3). 

M a n l s a m e r k e z lie Soma , S a r u h a n , Ki rkagaç , Demirc i ve 
Gôrdes çevresindeki kôyler daglik ve ormanl ik , Kula 'rnn bir b ô l û m û 
ile Sarigôl ve Selendi çevres indeki ler daglik, diger kôyler genellikle 
dûz bir arazi ûzerinde k u r u l m u s t u r (4): Yunddag çevresindeki kôylerin 
b û y û k bir bô lûmû yûksek platolar ûzerinde, Gôrdes, Selendi ve Demirci 
yô res inde dagl ik ve o rman l ik a l a n l a r d a k u r u l a n kôyler b i r d a g m 
gûney y a m a c m d a t a r aça l a r ha l inde , Demirci, Selendi ve Kuîa'ya bagh 
kôyler in b i r b ô l û m û de gen i s vadi îe rde yer a l m a k t a d i r . Se l end i 
çevresinde, Esk in kôyû gibi, vadi lerden geçen nehi r le r in k e n a r m d a 
k u r u l a n kôyler de m e v c u t t u r . Kula, Alasehir , Salihli , T u r g u t l u gibi 
merkezlere bagh kôyler ise dûz arazilerdedir (5) (Res. 1). 

Yunddag yôresi ile Gôrdes ve Demirci çevresindeki kôy evleri 
genellikle da r sokak la r ûzer inde yer ahr . Çogu evin av lusu yok tur , 
dogrudan sokaga açilmaktadir. Avlusu b u l u n a n evler de, avlu kapisi 
k û ç û k t û r ve s o k a g a b a k m a k t a d i r . Duvar l a r l a çevrili av luya h a l k 
a r a s m d a "kes ik" ad i ve r i lmek ted i r . S o k a k l a r d a r ve " a r n a v u t 
kaldir imi" dôselidir. Evler birbir ine bi t is ik ve t a r a ç a l a r ha l inde b i r 
k u r u l u s a sah ip t i r ; b i r in in d a i m diger inin b a l k o n u d u r u m u n d a d i r . 
Selendi çevresindeki evlerin bir bô lûmû Yunddag ôzelligini t a s imakla 

3) Manisa'da Karaosmanogullan devri hk. bkz. M.Ç.Uluçay., Manisa Ùnlûleri, 
1st. 1946, s.54-63. M.Ç.Uluçay., "Karaosmanogullanna Ait Dûsûnceler", III. 
Tûrk Tarih Kongresi (15-20 Kasim 1943), Kongreye Sunulan Tebligler, 
Ankara, 1948, s. 243-260. M.Ç.Uluçay., "Karaosmanogullan'na Ait Bazi 
Vesikalar", Turk Tarih Vesikalan, CI , 1942, s.9, s. 193-207. C.II, 1942, s. 10, 
s.300-308, C.II, 1942, s.12, s.434-440, C.III, 1944, s. 14, s.l 17-126. MAktepe., 
"Manisa Agalanndan Karaosmanoglu Mustafa Aga ve Ûç Vakfiyesi Hakkinda 
Bir Arasûrma", Vakiflar Dergisi, C.IX, Ank. 1971, s. 367-382. M.Aktepe., 
"Karaosmanoglu Haci Osman Aga'ya Ait Iki Vakfiye", Vakiflar Dergisi, C.X, 
Ank. 1973, s. 161-175. M.Aktepe., "Karaosmanoglu Mehmed Aga bn. Haci 
Orner Aga", Vakiflar Dergisi, CXI. Ank. 1976, s.57-66. Karaosmanogullan 
devri eserleri hakkinda Ege Oniversitesi Edebiyat Fakûltesi, Arkeoloji -Sanat 
Tarihi Bôlûmû, Sanat Tarihi Anabilim Dali'ndan sayin Yrd.Doç.Dr.lnci Kuyulu 
doktora tezi hazirlamistir. Bkz.I.Kuyulu., Karaosmanoglu Ailesine Ait 
Mimari Eserler, Basilmamis Doktora Tezi, Ankara, 1989. 

4) Manisa yôresi kôyleri ve yôre etnografyasi hakkindaki ilk çahsrnalar için bkz. 
Î.Gôkçen., Saruhan'da Yôriik ve Turkmenler, 1st. 1946. Î.Gôkçen., Tarihte 
Saruhan Kôyleri, 1st.1950. E. Sevinçli., "Folklôr Çahsmalan: Manisa Yôresi 
HalkBilgisi Orûnleri", TFAD, 16, 323, Haziran 1976, s.7688-7690. 

5) Yôre cografyasi hakkinda genis bilgi için bkz. B.Darkot, " Manisa , islam 
Ansiklopedisi, C.VII, 1st., 1967, s.288-290. I.Çiçek., ilimiz ve Bôlgemiz 
Manisa, Salihli, 1982. 
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birlikte, dùz alanlardakl kôy evlerlnin bir kisminda avlu yoktur. 
Ancak, çogu evin ônûnde balkon elde etmek amaciyla, kiler (ambar) 
olarak inça edilmls, içerideki bir merdivenle asil eve ulasilan on 
mekanlar kurulmustur. Ayni merkezin Usak ve Kûtahya sininndakl 
yerlesim yerlerl lie Kula'nin pek çok kôyùnde evler genis alanlara 
yayilmistir. Her blrinin ônûnde bahçe duvanyla çevrili bûyûk avlular 
yer almaktadir. Salihll, Turgutlu, Alasehir gibi merkezlerde ise, çogu 
kez evin ônû bir avlu ya da bahçe duvanyla çevrilidir (Res.2). 

Manisa yôresindeki kôy evlerinde genellikle tarih yoktur. 
înceleme alanimizda Gôrdes-Yakanklavuzlar Kôyû evlerinde, yapmin 
herhangi bir yerine, kazima, ya da, kabartma yoluyla Osmanhca 
harflerle tarih atilan ôrnekler mevcuttur. Genelde, ev sahipleri veya 
kôyûn ileri gelenlerinin ifadelerine dayana rak bir tar ih leme 
yapilabilmektedir. 1950 senelerine ait pekçok yapida ise Tûrkçe 
tarihler ve usta adlan mevcuttur. 

Manisa çevresindeki kôy evlerinde yapi malzemesi Soma, 
Saruhan, Selendi gibi daghk yôrelerde tas, bazen tas temeli ûzerine 
kerpiç, Demirci ve Gôrdes'e bagh daghk ve ormanhk alanlardakl 
kôylerde tas, ahsap ve kerpiçtir: Gôrdes-Tûpûler Kôyû'ndeki gibi, bazen 
evlerin ocak bulunan duvarlan kerpiç, cepheleri ahsap çatki, diger 
duvarlan tas olan ôrnekler de vardir. Selendi, Kula, Alasehir, Sangôl 
gibi merkezlerin îç Anadolu Bôlgesi'ne yakm kôylerinde ise, tas ve 
kerpiç en yaygin malzeme tûrûdûr (Res.2). 

Manisa 'mn hangi yôresinde olursa olsun evlerin kapi, 
pencere, dolap, ocak yasmagi, raf, hayat, tavan ve tabani ahsap 
malzemelidir. Bôlme duvarlan ile cephelerin hayat'a açilan duvarlan, 
bazen de hayat'i çevreleyen duvarlar ahsap ûzerine sivama (çatma 
duvar) tekniklidir (Res.3). 

Tûm Manisa çevresi kôy evlerinde, arazinin durumu ne olursa 
olsun, 50-60 cm. genisliginde bir temel yer alir. Temelin derinligi evin 
konumu ve arazinin durumuna gôre 60-80 cm. arasinda degiçir. Temel 
bûyûk taçlarla (oturakh tas) ôrûlûr. Taslar birbirlerine çamur veya 
harç ile tutturulur. Yerden 70-80 cm. yûkseltilen temelin içerisi toprak 
ile doldurularak, beden duvarimn yapimina geçilir. Kapi açikligi 
(80-90 X 180-190 cm.) temel duvan ûzerinde baslar. Duvar yaklasik 60 
cm. yûkseltildikten sonra pencereler yerlestirilir. Beden duvannm 
bitiminden sonra ev içten ve distan çamur harç ile sivarur. Ancak, çogu 
merkezde tas duvarlar sivanmadan birakilir. îçerisi, yôredeki belirli 
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alanlardan getirilen beyaz kireç ile badanalanihr . Bu islem, eve 
oturulduktan sonra da yihn belirli zamanlarinda tekrarlamhr(Res.2). 

Beden duvarlannin billminden sonra ûst ôrtûye geçilir: 
Saruhan, Kirkagaç, Soma, Akhisar çevresl kôy evlerlnde odalardan 
her birinln ûzeiine, disanya tasip sundurma teskll edebllecek 
uzunîukta, oda yônùne gôre enlemesine uzanan, ahsap birer kiris 
(diïver-dôver) atihr. Bunlann ûzerine, "dôver"in ters yônûnde, halk 
arasmda "mertek" diye isimlendirilen, daha az kalmliktaki yan yana 
agaçlar (odun) gerilir. Bunun ûzerine yan yana tahtalar (gavsa) 
yerlestirilip, en ûste de "hayt agacmin" call çirpilan serlllp (ayt baski), 
toprak ile kapatilir. Toprak suyu geçirmeyen bir yapiya sahiptir. "Ta? 
yuvarlak" denilen agir bir tasla sikistinlip "tokaç" adi verilen, ahsap 
sap yarduniyla hareket edebilen, kare kaideli bir aletle pekistirilir 
(tokaçlanir). 

Gôrdes, Demirci, Selendl, Kula, Alasehir ve Sarigôl 
çevresindeki kôylerde ise, evin beden duvan tamamlandiktan sonra, 
her odanm duvarlan ûzerine ahsap hatillar yerlestirilir. Bunun 
ûzerine, her odaya bir veya iki tane gelecek sekilde, yine enlemesine 
uzanan "dôver" denilen kalm kirisler uzatilip, ters yônde mertekler 
atilir. Ûstû tahta ile kapatilan merteklerin daha ûstûne de, yôrede 
yetisen ve "pinar" diye bilinen makiler serilip toprakla kapatilir (6) 
(Res.4). 

Ûstû kapatilan ev içeriden, ailenin gûcûne bagh olarak, ya 
oldugu gibi birakilir, ya da ahsap tavanla kaplanir. Ortasma da, 
çogunlukla çarkifelek motifli kûçûk bir gôbek yerlestirilir. Bu gelenek 
ôzellikle Kula, Selendi, Alasehir, Sangôl, Turgutlu, Salihli çevresi kôy 
evlerinde daha yaygmdir (Res.5). 

Evlerin saçaklan yôrelere gôre degisir: Yunddag çevresindeki 
kôy evlerinde ve diger merkezlerin bûyûk bir bôlûmûnde, "giygin" ya da 
"gaytirak" denilen 50-60 cm. eninde, 40-50 cm. boyunda ve 5-10 cm. 
kahnligindaki, yassi dûzgûn taslarla ôrûlûr. Bunlar, dam ûzerindeki 
s u y u n ak ismi kolaylas t i rmak için de asagi dogru hafifçe 
meyillendirilir. Bunlann da ûzerine tas'tan ya da ahsaptan, oyularak 
yapilmis çôrtenler (çôkleme) yerlestirilir (Res. 2). 

G) Tûm Manisa çevresinde Birinci Di'inya Savasindan sonra toprak damh evler 
terkedllmege, ûst ôrtû bunun yerine, kiremit çatilarla ôrtùlmege 
baslanmistir. Gûnùmùzde yapilan evler genellikle kiremit çatihdir. 
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Ôzellikle Gôrdes, Demirci, Selendi, Salihli, Turgutlu, Alasehir 
vc Sangôl çevresi kôy evlerinde uygulanan iklncl bir saçak tipi halkin 
"pardi saçak" dedigi, çali çirpidan (pinar agaçlari) yapilan saçaklardir. 
Saçak tipinden dolayi bu tùr evlere de "pardih ev" adi verilmektedir. 
Yôredekl yashlar, "yakm zamanlara kadar pardih evlerln yaygin 
oldugunu, evlerin saçaklannin (pardi) birbirine bitisik yapildigmi ve 
sokaklarda ya da, evlerin a ra larmda yûrûyenlerln yagmurdan 
etkilenmedigini" ifade etmektedirler (Res.4). 

Manisa çevresindeki kôylerde evler genellikle ikl katlidir. 
Tek katlilara "ev", iki kathlara da "haney ev" adi verilmektedir: Yôrede 
tek kath ev sayisi daha azdir. iki kathlarda ait kat ahir, samanhk 
veya kiler olarak kullamlmaktadir . Manisa 'nin dogusunda , Iç 
Anadolu' ya yakin olan Selendi ve Kula gibi merkezlerin kôylerinde ise 
ahir veya samanhk evin yakminda, ya da avlu içerisinde, ayri bir 
yerdedir. Katlardan her ikisi de oturma mekanidir (Res.2-3-4). 

Evlerin ait katmda pencere az veya kûçûktûr . Ûst kat 
pencereleri Yunddag, Gôrdes ve Demirci çevresinde kûçûk, diger 
yerlerde daha genistir. Halk pencerelerin kûçûk yapihsmi "yakin 
tarihte Yunanlilara ve bu arada, Turk eskiyalara karsi koymak 
amaciyla kûçûk yaptiklarmi" ifade etmektedir. Pencereler genellikle 
cephede toplanmistir ve evin "hayat" denllen bôlûmûne açilmaktadir. 

Evlerin ônûnde genellikle genis bir balkon yer ahr. Yunddag 
yôresinde buna "ev ônù, engtin" veya, "hayat" denir. Diger merkezlerde 
ôzellikle yaz gûnlerinde gûnlûk hayatini geçirdigi, serinledigi, 
dinlendigi ve kishk yiyeceklerini koydugu bir mekandir. Odalar 
boyunca uzanan bu bôlûm bazi evlerde odalann toplam alani kadar 
bir genisiige sahiptir. Ahsap sûtunlarla (klris) taçman "faayaf'in 
tabam da ahsap dôsemelidir. Buraya ahsap bir merdivenle ulasihr. 
Ôzellikle Kula ve Selendi çevresinde, korkulugun ônûnde, balkona 
birlesik yapilmis, "ka!dinm" adi veriîen ek balkonlar yer ahr. Birkaç 
kisinin oturabilecegi bûyûklùkteki bu serinleme yerinin bitisiginde, 
yine balkon korkuluguna bagh, "çiçeklik, ahdestlik" ve "bulasikhk" 
yerleri bulunur. Yine ayni yôrelerde, "hayat'in bir bôlûmû yerden 50-60 
cm. yûkseltilerek seki haline getirilir. Sicak yaz gûnlerinde oturulan 
ve geceleri yatilan sokaga dônûk bu bôlûme de "yukari kaldinm" adi 
verilir (Res.5). 

Selendi ve Kula çevresinde "hayat" ta bulunan "kaldinm" m 
yamna, iki oda a rasma bazen de, odalardan birinin kenarma 
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yerlestirilmis dinlenme yerleri de gôrûlûr; halkin "yazlik" dedigi bu 
mekânlar "hayat" seviyesinden daha yûksek ve gôsterislidir. Kôy 
meydanma veya manzaralara dônûk bu mekân lann ônû ahsap 
kafeslerle kapatilmiçtir. 

Evlerin iklnci katina "hayat "a ulasilan merdivenlerle çikilir: 
Merdivenler tas veya ahsaptandir. Genellikle duvann bir kenarina 
alinan merdivenler bazen "hayaf'in orta yerine de baglanabilir. Ancak 
hayat'm bûtûnûnû ve estetigini bozmaz. Buradan da hayat'm gerisine 
siralanan odalara geçilir (Res.5-8). 

Evlerin kat durumu ne olursa olsun bir, iki ya da ûç odasi 
vardir: Odalar yan yana sirahdir. Genellikle, her oda 3x3 veya 3x4m. 
ôlçûlerindedir. Odalarm islevi ailenin nûfus sayisina gôre degisir; Tek 
kisilik ailelerde odalardan biri oturma, digeri yatma mekâni ya da, 
misafir odasidir. Kalabahk ailelerde ise evli oglana aittir. 

Mutfak, odalarin bitisigindeki bir mekânda ya da, oda içinde 
"kaldinm, dolap, çanakhk" gibi isimlerle anilan, tahtadan yapilmis 
bôlûmlerdedir: Gôrdes -Hanya Kasabasi ve çevre kôylerde "kaldirim" 
odanin bir kôsesine yerlestirilir.Yaklasik 200x170 cm. ôlçûlerindedir. 
Yunddag yôresinde ise, giris kapisi arkasindaki duvar ûzerinde, 
testiligin bitisigindedir (§ek.l). 

Manisa yôresi kôy evlerinde, odalardan birinde ya da, her 
ikisinde, giris kapisi arkasindaki duvarda "dolap, yiikïiïk v e 
gusulhane" ûçîûsûnden meydana gelen ahsap bir dolap yer ahr: 
Yunddag kôyleriyle Gôrdes'e bagh bazi kôylerde doîaplar çok basit, 
duvardan duvara uzanan, ahsaptan yapilmis, yerden 50-60 cm. 
yûkseklikte seki halindedir. Halkin "sandira" veya "musandira" dedigi 
bu kuruluslar, genellikle giris kapisimn karsismdaki duvardadir. 
Sadece yiiklûk olarak kullamlir. Dolap ve banyo (gustilhane) ayn 
birimler halindedir. Diger merkezlerde ise, ôzellikle Selendi, Kula, 
Sangôl ve Alasehir'deki kôylerde çok gôsterislidir. Anilan yôrelerde, 
eski ôrneklerde yûklûk, dolap ve gusulhane arasmdaki geçislerde 
kûçûk raflar da gôrùlmektedir (§ek.2). 

Yûklûgûn bir kenannda yer alan dolap, Yunddag bôlgesi hariç, 
içten rafli bir kuruluça sahiptir: Halk arasinda "çanakhk" da denilen 
bu bôlûm mutfak olarak kullamlir. Mutfak kaplartnin konuldugu bir 
yer olarak degerlendirildigi gibi, kishk yiyeceklerin saklandigi bir 
mekan biçiminde bir isleve de sahiptir (§ek.2.). 

22 



MANISA YÔRESl KÔY EV MÎMARlSl 
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Sek. 1. Gôrdes (Manisa)- Hanya Kasabasi, Evciler Mahallesi , 
Adile Ertas evi, "kaldinm" cephe gôrûnûsû,B.Deniz, 
Ocak-1986 
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Sek. 2. Selendi (Manisa)-Satilmis Kôyû, Ahmet Altmbas evi 
yûklûk cephe gôrûnûsû, Rôlôve B.Deniz. N.Karaagac, 

çizim B.Deniz. 30.3.1986 
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Manlsa çevresindeki turn kôy evlerinde banyo her odada 
birer tane yer alacak çekilde dûsûnû lmûs tû r : Yunddag çevresl 
Kôyleii'nde genellikle dolaptan ayn, çogukez 80x80 cm. ôlçûlerinde, 
ah§aptan yapilmiç kûçûk bir mekan halindedir. Halk arasmda da 
"gusulhane" veya "hamamhk" adiyla anilmaktadir. Diger merkezlerde 
ise, yûklûgûn bir kenannda yer alir. Demirci, Selendi ve Kula 
çevresinde "sineklik" adiyla tamnmaktadir (Sek.2). 

Manlsa çevresindeki turn kôy evlerinde halkin "baca, bacahk" 
gibi isimlerle adlandirdigi bir ocak yer alir: Evlerin durumuna gore 
girisin kars is i ile, kap inm bulundugu duvar d ismdaki beden 
duvarlanndan biri ûzerinde insa edilen ocaklar gûnûmûzûn modern 
sôminelerine benzemektedir: Ocaklar dikdôrtgen ya da kare kesitlidir. 
Genellikle 100x80 cm. ôlçûlerinde ve 40 cm.derinligindedir. Bu nedenle 
de ocagm yer aldigi duvar digerlerinden daha kalin insa edilmektedir. 
Ocagm ûzerinde "ocaklik" diye anilan, ahçaptan yapilmis, kûçûk 
davlumbaz bu lunmaktad i r . Soma-Kozluôren, Selendi-Tokmakh 
kôylerindeki çogu evde oldugu gibi, "ocakhk" larin kûçûk bôlûmlere 
aynldigi, her bôlmenin ayn ayn sûslendigi ôrnekler mevcuttur. Sehir 
evlerinin davlumbaz kenarmdaki "tembel deligi"ni andiran bu 
bôlmelere çaydanlik, bardak, kibrit gibi bazi gûndelik esyalar 
konulmaktadir. Ocakli ômekler içinde Soma-Çavdir Kôyû Sûleyman 
Demirci evi ôrnegindeki gibi, sehir evlerinin davlumbazlarini 
aratmayanlar da mevcuttur. Çogukez davlumbazlann ûzeri alçi ve 
yôrede ev badanasi (cila) olarak kullamlan kireç ile sivanmaktadir. 
Bu nedenle de çogu davlumbaz alçi imis gibi bir gôrûnûm vermektedir 
(Res.6). 

Her odada, genellikle ocak duvan dismda, yaklasik bir adam 
boyu yûkseklikte "çanakhk, gas, sergen" gibi isimlerle amîan ahsap 
raflar yer almaktadir. Ûzerine kap-kacak dizilen bu kuru lus lann 
kenarlan, yine ahçap çitalarla desenlendirilmektedir (Res.6). 

Manisa yôresi kôy evlerinde genelde alti tûr plan hakimdir. 
Bunlar, "tek odah evler, yan yana iki odali evler, yan yaaa ûç odah 
evler, halkin "dambasili" dedigi evler, "kô§klii evler" ve "bag evleri" din 
Tek odah evler genellikle Yunddag çevresinde yaygmdir. Bununla 
birlikte tûm yôrede ômekleri mevcuttur. Halkin "bir ev" de dedigi bu 
evierde oturulan mekân tek odadan ibarettir: Evin ônùnde "ev ënû, 
engùra, hayaî , çardak" ismi verilen bir baîkon yer alir. Ôzellikle yine 
Yunddag yôreslnde oda, ortadaki bir ahsap sûtunla (kirif) ve bunun 
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duvarda 

§eklinde ve oda b u y u k l u g u n d e L ^ ' H Ç ° ê u n l u k l a sundurma 

olmakla birlikte, Soma J ^ s L t tTk ^ ^ ? e k U a y m 

bulunmayan. bunun yerin i t o c l bir nrt ^ ^ " ^ h a y a r i 

mevcuttur. Selendi, Kula SanS,b^h°famnJ^^irlldlgi ômekler 

evlerine benzer çemal r K ™ * ^ ^ Vunddag 

duvarlannkenanna ç e k i ^ ^ s . 2 ) ' ( § ^ 3 V F " d ° l a P l S r 

sandra ' hamamlikl 

]sergen(raf j 
bucak t i 

anbar 

salrnaduvan 

2 3 AM 
«*£. 

Sekfl.3. Manisa -Maldam Kôyû HûseviT, r« t , 
^i- T, ̂  ' " • r m s t y i n Gôkçe evi Qsi kst* 
plâm, B.Deniz. 14.12.1984. 
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Q 1 J M 

Sek. 4. Soma (Manisa)- Kozluôren kôyû, Ali A§ir evi, ûst kat 
plàm (yasti ôrtû ev), Rôlôve: B.Deniz, N.Karaagaç, 
çizim: B.Deniz. 9.3.1986. 

iki odali evler yôrede çok yaygmdir. Bu tûr yapilarda yan 
yana, e§ bûyûklûkte, Iki oda bulunur. Odalann ônûnde de, odalar 
boyunca uzanan bir "hayat" ya da "çardak" gôrûlûr. Bu evler kendi 
içinde ûç ayri tip gôsterirler: Bunlar, iki odahlar, iki odanin bir 
kenarma "mutfak" ya da ."canakhk" denilen iiçiincu bir oda eklenenler 
ve iki oda arasma eyvan goruniimlii bir mekânin ilave edildigi 
tirneklerdir. 
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Sekil. 5. Saruhan (Manisa)- Satirlar kôyû, Esma Kaya evi, 
birinci kat plâni, B.Deniz, 23.12.1984. 

3 AM 

Sekil 6. Soma (Manisa), Karacakas Kôyû, Nizamettin Gôlcûk 
evi, Ikinci kat plâni, B.Deniz, 19.1.1985. 
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Q ' 2 3 4 M 

Çek. 7. Kula (Manisa) -Emre Kôyû, Ismail Çentûrk evi, ikinci 
kat plain, B.Deniz, 4.2.1985. 

Soxkoausu ev t ip inin ilk ërneginde yan yana iki oda ve 
bunlann ônûnde yer alan "hayat" buiunur (§ek.5j. ikinci tipinde, bu iki 
odaya çogu kez mutfak olarak degerlendirilen ûçûncû bir mekân ilave 
edilir (§ek.6). Ûçiinciisuncle ise, iki oda arasma eyvan gôrûnûmlû bir 
mekân yerlestirilir (§ek.7). "Eyvanh evler" diye isimiendirilebilecek 
bu yapilarm Kula çevresi kôylerinde bol sayida ôrnekleri vardir. 
Yunddag yôresinde ise, Recepli Kôyû'ndeki gibi, eyvan gôrûnûmlû 
mekânm ônûnûn kapatilarak salon sekline getirildigi evler yaygindir 

Yan yana uç odali evlerin plan §ekli iki odalilarla aynidir. 
Farkh tek yam oda sayismdaki artistir. Ancak, evin saf gôrûnûmùnù 
bozmayan ûçûncû oda mutfak ya da, kiler olarak kullanilmaktadir. 
l ïa t tâ , Selendi-Eskin Kôyû'ndeki gibi, karanl ik oda seklinde 
degerlendirilenlerl de mevcuttur (§ek.8). Bu tipin degisik bir sekli ise, 
Gôrdes-Salur Kôyû'ndeki gibi alt katta, ûçûncû oda lie diger iki oda 
arasma eyvan sekilli bir girisin eklenmesidir (Res.4). 

'Dambafili" ewlerde odalar yine hayat'a açilir. Fakat hayat'm 
ônûnde bir ônceki evin dami yer alir. Bu dam hayat la birlikte evin 
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islerinin yûrûtùldùgù blr mekân olarak degerlendirilir. Bu tip evlerin 
Gôrdes-Hanya Kasabasi'na bagh Evciler Mahalleslndekl glbi tek odali 
(§ek.9), Selendi-Tavak Kôyû'ndeki glbi çok odali ôrneklerl mevcuttur. 

yukkj 

o d a 

suluMuk 

o d a 

z\ /.\ 

ç ar da k 

1 2 3 4M 

Sek.8. Gôrdes(Manisa)- Karayagcih Kôyu, Mehmet Beyhan evi, 
ikinci kat plâni (haney ev), B.Deniz, 31.2.1986. 

Ancak, halk arasmda odanin durumuna bakilmaksizm, bu tûr evlerin 
hepsine birden, ' dambaçih ev" demek gelenek halini almistir. 

Halkin "kôçklii ev" dedigi yapilar ashnda iki odali evlerle 
ayni plan tipine sahiptir: iki katli ve iki odali evlerin ûzerinde ûçûncû 
bir kat bulunur. Tek odadan ibaret bu mekân yûksek ve gôsterisli 
o ldugundan "kôçk" diye adlandinhr . Genis ve bol sayidaki 
pencereleriyle kôy meydanma bakan bu yapilann en gûzel ômeklerini 
Gôrdes'e bagli kôylerde bulmak mùmkûndùr (Res.2) 

Manisa çevresinde halkm bir kismi yaz gûnlerini bag ve 
bahçesinin kenanna kurdugu evlerinde geçirir. Bu yapilara halk 
arasmda "bag evi" adi verilir. Bu binalar genelde tek veya çift katlidir. 
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0 1 2 3 4M 

§ekil 9. Gôrdes (Manisa)- Hanya Kasabasi, Evciler Mahallesi, 
Adile Ertaç evi p lan (dambaçih ev) B.Deniz, 
Ocak-1936. 

Ancak, tek katli olanlan daha yaygmdir. Bu evlerde bir veya iki odali 
plan tipi hakimdir. Odalann ônûnde odalardan daha bûyûk bir 
gôlgelik bulunur. Salihli, Turgutlu, Ala§ehir, Sangôl gibi merkezlerde 
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tek kath ve tek odali evler, Gôrdes, Demirci civannda ise iki kath ve 
iki kat boyunca devam eden gôlgeligi bulunanlar yaygmdir (7). 

Manisa yôresi kôy evlerinde dista sûsleme çok azdir. Asil 
sûsleme içte toplanmistir: Dis sùslemeler Yunddag kôyleri ile Gôrdes, 
Soma, Akhisar ve Kula çevresinde, binalarm cephe pencerelerinin 
ùçgen alinhgmda gôrûlùr.Tuglalann bahk sirti biçiminde dizilmesiyle 
oluçturulan bu geometrik bezemeler cepheye hareketlilik kazandinr. 
Evlerin içinde kapi, pencere, yùklûk, raf, hamamlik, ocak ve tavan 
ahsapla sûslenir: Gôrdes, Kula, Sangôl ve Alasehir çevresinde kapi ve 
pencereler bitkisel ve geometrik desenlerle bezenir. Yûklûkler Gôrdes, 
Kula, Sangôl ve Selendi çevresinde çok gôsterislidir. Raflann kenar 
bordûrleri, ocak yaçmaklan geometrik desenlerle sûslenir. Tavanlar 
ise, geometrik desenler ve çarkifelek motifleriyle doldurulur (Res.7). 

Soma, Kirkagaç ve Kula çevresindeki kôy evlerinde kalem ici 
bezemeler de gôrûlùr: Evlerin içini ve disini sûsleyen bu bezemelerde 
genellikle bitkisel desenler hakimdir; kivnm dallar, vazo içini 
dolduran çiçekler en çok gôrûlen motiflerdir. Renklerinde ise kirmizi, 
mavi ve yesil tonlar hakimdir (Res.8). 

DEÔERLENDÎRME 

a) Manisa yôresi kôy evlerinin birbirleriyle karsilastmlmasi 

Manisa yôresindeki kôylerin bûyûk bir kismi daglik ve 
ormanhk alanlarda kurulmustur . Ôzellikle Manisa merkeze bagh 
kôylerle Soma, Kirkagaç, Gôrdes ve Demirci çevresindeki kôy evleri 
genellikle tepelerin gùney yamacmdadir ve taraçalar halinde bir 
kurulu§a sahiptir. Selendi'nin Kûtahya ve Usak simnndaki kôylerle 
Kula ve Sarigôl'ùn Usak ve Denizli hududundaki kôyler dûz araziler 
ûzerindedir. 

Manisa yôresi kôy evlerinin insa teknigi ve yapi malzemeleri 
birbirine benzemekle beraber Usak ve Kûtahya simnndaki Kôylerde 

7) Ege Bôlgesi "bag evleri" konusunda genis bilgi için bkz. M.Erdim., 
"Izmir Alasehir Çevresinde Bag Evleri", E.Akurgal, Eski Izmir, I, Ycrlcçme 
Katlan ve Athena Tapina|i, Ank., 1983, s.l 15-116. M.Erdim., " Ege Bôlgesi 
Bag Evleri Mimari Gelenegi", Bildiriler, Ege 'de Mimarhk Sempozyumu, 
27-29 Kasim 1985, Izmir, 1985, s. 165-179 
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tas ve kerpiç, diger yôrelerde tas ve ahsap daha yaygindir. Ôzelllkle 
Gôrdes ve Demirci çevresinde ahsap ônemll bir malzeme tûrûdûr. Tas 
ve kerpiç yigma, ahsap "çatki" tekniglnde kullanilir. 

Manisa çevresindeki tûm kôylerde ûst ôrtû "dôver" ùzerine 
"merteklerin" yanlamasma atilmasi ve bunun ûzerine tahta, daha ûste 
de çah çirpi serilmek suretiyle saglanir. Ancak Yunddag kôylerinde 
dôver dogrudan duvarlar ûzerine oturtulurken Demirci, Gôrdes, Kula, 
Selendi, Sangôl ve Alasehir çevresinde beden duvan ûzerine, her 
odarun dort yônûne ahsap kirisler geçlrilip, daha sonra yanlamasma 
dôver uzatihp, mertekler oturtulur ve ait yûzûne tahta çakilip, agaç 
dallanyla kapatihr. Aynca, Yunddag yôresi ile diger merkezlere bagh 
çogu kôyde saçaklar "kaytirak taslan" ile yapihr (Res.2). Selendi ve 
Alasehir yôresinde ise, daha çok "pardi saçak" tipi yaygin 
gôrûnmektedir (Res.4). 

Tûm yôrede evlerin kapilari ahsaptir. Ôzellikle Kula ve Gôrdes 
çevresinde kapilarin sûslendigl ôrnekler mevcuttur. Pencereler ise 
kûçûk ve dardir. Çogu ôrnek demir kafeslerle kapatilmistir. Demirci 
ve Soma kôylerinin bazi lar inda ise (Hosçalar ve Kizilôren 
Kôylerindeki gibi) ahsap parmakliklar gôrûlûr. 

Yôrede, "hayat-çardak" diye amlan sofa hemen her evde 
gôrùlûr: Manisa merkeze bagh kôylerle, Yunddag çevresi kôy evlerinin 
hayat'i daha kûçûk ve mûtevazidir. Bagyolu, Recepli, Sakalh Kôyû gibi 
birçok merkezde "hayat"i bulunmayan ôrnekler mevcuttur. Iç Anadolu 
Bôlgesine dogru yaklasildikça da, hayat distan kapatilarak, bir iç 
mekan haline getirilir. Bu tipin ôrnekîerini Kula-Bebek Kôyû'nde 
gôrmek mûmkûndûr . Selendi, Demirci gibi merkezlerde ise, "hayat" 
alabildigince bûyûktûr. Yine, Selendi, Kula çevresinde sanki hayat az 
geliyormus gibi, hayat'a bagh "yazlik" denilen veya "kaldmm" ismiyle 
taninan kûçûk balkonlar bulunur. Bu ôzellik diger merkezlerde pek 
yoktur (Res. 5). 

Manisa yôresindeki tûm kôy evlerinde odalann sayisi hemen 
hemen aymdir: Bir, iki ya da iiç odah evleri her këyde bulmak 
mumkiindur. Ancak, tek odah evler Yunddag çevresinde daha yaygin 
gibi gôriinmektedir. Çok odah evlerle, dambasili evler Gôrdes, Demirci 
ve Selendi, kôsklii evler de Gôrdes ve Demirci civannda bol ôrnek 
sunarlar. Bag evleri ise, hemen her yôrede mevcuttur. Ankara-Izmir 
yolu kenannda bile gôrûlebilen bu ôrnekler Ege Bôlgesi'nin klasik "bag 
evi" semasmi tasirlar. 
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Sûs leme a ç i s m d a n Soma, Kirkagaç, Akhisar , Kula, Gôrdes ve 
Se lendi çevres i kôy evleri d a h a zengindir . S ô z k o n u s u merkez le rde 
a h s a p ve ka l em isi b o y a m a çok yaygmdir : Mevcut ô m e k l e r seh i r 
evleriyle y a n s edebi lecek ôzelliklere sah ip t i r . Diger merkez le rde ise , 
ylne a h s a p sûs leme en fazla gôrûlenidlr . ôzellikle kapi , pencere , dolap 
gibl bôlûmlerde degerlendirllir (Res. 7-8). 

b) Manisa y ô r e s i k ô y ev l er in in Ege BOIgesi k ô y ev ler i 
arasindaki ye r l 

Manisa yôresi ev mimarisi merkezdeki evlerden çok Kula, 
Soma, Selendi, Alasehir gibi çevre ilçelerin ev mimar i s i ile ù n l û d û r (8): 
Bu merkez le rdek i evler genelde "sehir ev mimar i s i " t ip inde , g e n i s 
hacimli, dis ve iç sofali evler g rubundand i r . Alasehir, Sangôl , 
Selendi evleri ise, tas , kerpiç ve a h s a p malzemeli, iki kath, genis 
h a y a t h k u r u l u s l a n y l a yôre kôy ev m i m a r i s i n i n seh i re u y g u l a n m i s 
sekli gibi gôrûnmekted i r . 

Manisa merkezdeki 1950-60 y i l l anndan g û n û m û z e u lasab i len 
eski evlerin b û y û k bir b ô l û m û ile, an i lan ilçelerdeki iki ka th , bir , iki 
veya d a h a fazla odali d is sofali evlerin benzer ler ln i Izmir merkez ile 
Tire, Bergama , ô d e m i s , Birgi, Aydm, Denizli, Ac ipayam evler inde de 
gôrû lù r . Ô r n e k o l a r ak Manisa Alaybey Semt i ' ndek i 2 7 no lu Hali t 
Umlu' ya ait evi, Izmir Alsancak Semti 'ndeki 1482 sokak tak i 21 
nolu evi, Bergama'daki Serif Evcimen, Denizli'deki Nûshet Sûrûcû , 

8) Manisa yôresi ev mimarisi ile ilgili çahsmalar hk.bkz. N.Fersan., Kâçûk 
Anadolu Kentlerinde Tarihsel Dokunun Korunmasi île ilgili Bir 
Yôntem Aras t i rmasi , l.T.O. Mimarhk Fakûltesi Yayini, 1st. 1980. 
N.Fersan., "Kula", Turkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, s. 61, 
340, 1978. s. 12-14. M.Eriç., "Kula Geleneksel Konut Mimarisinde Malzeme 
Kullanimi Anlayisi ve Gûnûmûze Yansimasi", Blldiriler, Ege'de Mimarhk 
Sempozyumu . 27-29 Kasim, 1985, Izmir 1985, s. 179-187. M.H.Çenalp.. 'Kula", 
Laie, s. 2. Temmuz 1984, s.27-36. Y.To mn., Milli Mimarimizde Kula Evleri, 
Izmir. 1968, Y.Tosun., 17-19. Yùzyillarda Bâti Anadolu'da Osmanli-Tûrk 
Sehir Dokulan, Dokulari Olusturan Evler ve Korunmalari, Mimar Sinan 
Oniversitesi Fen Bilimleri Enstitûsû Yayini, 1st. 1983. A.Mutlu.,"Kula Evleri". 
Sanat Dunyamiz, s. 13, 1975, s.32-35. RBozer., "Kula Evlerinden Seçkin Bir 
ôrnek: Haci ReceplerEvi", Billm Birlik Baçan. s.49, 1987, s.25-28. R.Bozer., 
Kula Evleri, Ankara, 1988. Lâle Yûksel., "Tûrk Ev Mimarisinin Soma'daki Oç 
Karekteristik ôrnegine Genel Bir Bakis", Gazi Egitim Fakûltesi Dergisi, 
C.L.s.l, 1985, s. 175-179. 
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Acipayam'dakl Kasim Hafiz, Uçak'taki Kurtulus Mahallesi Albayrak 
evlerini verebiliriz (9). 

Ege Bôlgesi Kôy evleri genellikle, arazinin yapisma gore 
ormanlik, daglik ve dûz alanlarda kurulmustur: Ev insa malzemesl 
daglik ve ormanbk yôrelerde tas ve ahsap, dûz yerlerde tas, kerpiç ve 
ahsaptir. Evlerin ûzeri, Manisa yôresl kôy evleri gibi, "dôver" ûzerine 
gerilen merteklerle, bunlan kapatan call çirpi ve toprak He ôrtûlûr. 
Saçaklan "gaytirak" ya da "pardi" saçak tlpindedir (Res. 1-2-4). 

Ege Bôlgesi'nde, daglik yôreler disindaki kôy evleri bir avlu 
içinde ya da etrafi açik, dûz alanlarda kuru lmus tur . Ôzellikle 
Yunddag'mm Izmir sii im içinde kalan bôlùmii ile Kozak (Bergama) 
yôresi k6y evleri, Manisa yôresi kôy evleriyle sasirtici bir benzerlik 
gôsterir. 

Manisa çevresi kôy evlerinln ônûndeki hayat bôlûmû Ege 
Bôlgesi'ndeki tûm kôy evlerinde mevcuttur: Bu bôlûm Izmir ve 
çevresinde "çardak, hayat", Denizli ve Usak dolaylannda "hayat" diye 
tanmir. Denizli ve Acipayam'da hayat'm ônûnde, Manisa yôresi kôy 
evlerinin "kaldirim" larma benzeyen, "sogukluk" ismiyle amlan 
serinleme yeri bulunur. Ayru kurulus Usak ve Esme yôresinde, tipki 
Kula çevresi kôy evlerindeki gibi, "terezin" adiyla bilinir. 

Odalarin iç dûzeni genelde tûm Ege Bôlgesi'nde birbirine 
benzer. îzmir, Denizli ve Aydm yôresinde her odada "ocakhk, baca, 
bacalik" gibi isimlerle anilan bir ocak gôrûlûr. Giris kapisimn 
ardmda da ahsaptan yapilmis yùkliikler yer alir. Ancak, Aydm ve 
Denizli çevresinde yûklûgûn iki yanmda dolaplarin bulunmadigi 
ôrnekler de mevcuttur. 

9) Manisa Yôresi kôy evleri ile sehir evlerinin benzerlik açisindan, 
karsilastirmali ôrnekler için bkz. S.H.Eldem., Turk Evi, Osmanli Dônemi, 
Turkish Houses Ottoman Period, C.I. 1st. 1984, s.56-58. 1984-85 Ôgretim 
ydinda E.O.Edebiyat Fakûltesi Sanat Tarihi Anabilim Dah'nda, yôneticiligini 
yaptigimiz bir grup ôgrenci anilan yôre evleri ûzerinde "seminer çahsmasi" 
yapmis, bazi evlerin rôleveleri çikartilmistir. Ayni konu hakkinda aynntih 
bilgi için bkz. O.Acipayamh., "Acipayamlar". A.Ù.D.T.C.F. Dergisi, C.XII, Ank. 
1954, s.3-4, s. 163-216. M.Asim., "Mugla'nin Beyaz Evleri", Turkiyemlz, s. 26, 
1978, s.11-12. Bildiriler, Ege'de Mimarhk Sempozyumu, 27-29 Kasim 1985, 
Izmir Dokuz Eylùl Oniversitesi Mimarhk Fakûltesi Yayim, Izmir, 1985. 
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Manisa çevresi kôy evlerinde her odada bir "gusulhane" 
bulunur. Ayni gelenek Izmir, Denizli ve Aydm çevresi kôylerinde de 
gôrùlûr. Anilan yerlerde de "gusulhane" ismiyle bilinen bu kurulus 
yine çogunlukla dolabin bir yanina yerlestirilir ya da odalardan 
birinin kôsesindedir. 

Odalarda, ocak duvan disinda, her duvarda ahsap raflar 
bulunur. Ûzerlerine sus amaciyla seramik kaplann konuldugu bu 
bôlûm Denizli, Acipayam ve Aydm çevresinde "raf ' adiyla amlir. Bazi 
kôylerde de "almelik" (elmalik) denir. 

Manisa yôresinde, ôzellikle Gôrdes-Hanya çevresindeki 
kôylerde, "kaldirim" adi verilen ve her odanin bir kenar ina 
yerlestirilen, mutfak gôrevini ûstlenen, ahsap raflar çevre illerde pek 
gôrûlmez: Anilan sehirlerde mutfak isleri çogunlukla mutfak ya da, 
evin bir kôsesinde ûçûncû bir oda gibi yapilan mekanlarda veya, tipki 
Soma yôresi kôyleri gibi, hayat'in bir yanina dizilen, kaplann ve 
ocagin bulundugu yerde yûrûtûlûr. Usak çevresi kôylerinde ise, mutfak 
avlu içindeki tek odadan ibaret ayn bir mekandadir. 

Manisa yôresi kôy evlerinin plan sekilleri îzmir, Çanakkale, 
Denizli, Aydin, Mugla, Afyon, Usak, Isparta ve Çanakkale yôresi kôy 
evlerinde de gôrûlûr: Tek odali evler ôzellikle Izmir, Aydm, Denizli, 
Mugla, Çanakkale çevresinde yaygindir. iki odali evler ise tûm bâti 
Anadolu'nun sevilen bir plan tipidir. ôyleki, tzmir, Aydm, Denizli ve 
Isparta'yi içine alan ve Isparta'nin Konya sininna kadar uzanan genis 
bir alanda bu ev tipine rastlamak mûmkûndûr. 

Manisa çevresinde sik rastlanan "dambasih evlerc", yukanda 
adi geçen yôrelerin daglik kesimlerinde , "bag evleri" ne de ovalik 
yôrelerinde sik rastlanir. 

Sûsleme açismdan Manisa yôresi kôy evleriyle anilan yôre 
kôy evleri arasinda bûyûk bir benzerlik gôrûlûr: Ahsap malzeme tûm 
Ege Bôlgesi kôy evlerinde tavan, raf, ocak, dolap, kapi ve pencere' de 
degerlendirilir. Geometrik desenlerle bezenen tavanda çogukez 
boyanan bir çarkifelek motifi bulunur. Ocak dismdaki duvarlan 
dolanan raflann kenarlan geometrik desenlerle sûslenir. Ocaklara 
yapilan kûçûk yasmaklann ûzerine yine kûçûk nisler açilir (Res.6). 
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Alçi malzeme, Ege Bôlgesi'nin amlan sehirlerine bagh 

kôylerinde, Manisa yôresinde oldugu gibi, çok yaygin degildir. Bunun 

yerine daha çok ahsap ûzerine klreç sivama teknlgi kullamlir. Kalem 

ici bezemeler ise, Izmir, Usak, Denizli, Çanakkale çevresi kôy 

evlerinde de gôrûlûr fakat yaygin degildir. 

c) Manisa yôresi kôy evlerinin Anadolu ev mimarisi içindeki 

yeri 

Anadolu 'da kôylerin yerlesim dûzeni kurulduklan alanlara 

gôre degiçir(lO): Daghk bôlgelerdekl kôyler genellikle b i r d a g i n y a d a 

tepenin yamacmdadir. Ancak, ôzellikle Karadeniz Bôlgesi'ndeki kôy 

evleri, daglik bôlgelerle olmasma ragmen, dagmik birimler halindedir 

(11). Dogu ve Orta Anadolu Bôlgesi'nde ovalara kurulan kôyler toplu 

haldedir. Ege ve Marmara Bôlgesi'ndeki gibi nehir kenar lannda 

kurulan kôyler ise, nehir boyunca uzanan veya nehrin bir kenanna 

10) Anadolu 'da kôy ev mimarisi ile ilgili çalismalar hakkinda bkz.Z.Abdullah., 
"Kôy Mimarisi", Ùlkù, CI. , 1933, s.5, s.370-374. Ci l , 1933. s.7, s.37-41. 
M.Akok., "KOyde Yasayan Mimari", A r k i t e k t . , C.XXII, 1953, s. 
263-264-265-266, s. 196-205. 1. Agayilmaz., "Gûzelyurt (Gelveri) Yerlesmesl ve 
Ilgili Çalismalar", TAÇ Tûrkiye Anit Çevre Turizm Degerlerini Koruma Vakfi 
Yayini, CI.. 1986, s.2, s.41-45. AAkpmar., "Gôynûk Evleri", ilgi, Y, 18, 1984, 
s.39, s.7-9. Gôynûk-Bolu, A survey of a Town in a Timber Region, 15 27, 
October 1967, ODTÛ Mimarhk Fakûltesi Restorasyon Bôlûmû Yayini, 
Ank.1970. O.Arslanoglu-A.Kandemir-S.Saruhan., "Gôynûk ve Mimari 
Ozellikleri", Tiirkiyemiz, s .41, 1983, s.14-18. A.O.Balkir., "Bahkesir 
Kôylerinde Yapi lsleri", Kaynak, Y.3.S.31, Bahkesir 1935, s.709-711. Y.HI. 
s.32, 1935, s.749-751. B.Yalman., "Osmanh Dokusunu Gûnûmûze Kadar 
Koruyan Bir KOyùmûz Cumahkizik", ilgi, Y.19, s.43. 1985, s.2-6. S.Alkan., 
"KOyde Konut Yapimi ", Kôylùnùn Sesi, CVI, 1st. 1970, s.56, s.16-18. 

11) Karadeniz Bôlgesi evleri için bkz. M.Akok., 'Trabzon'un Eski Evleri", 
Arkitekt, 1st. 1951, CXX, s.233-236, s. 103-114. O. Ôzgûner., Kôyde Mimari. 
Dogu Karadeniz, Ank . 1970 , G.Erim., "Rize Çevresinde Yerlesme ve Evler", 
Turkiyemiz, Y.II, s.IV, 1971, s.24-26. C Eruzun., "Dogu Karadeniz'de Dolma 
Tipi Evler/Cacass Building The Eastern Black Sea Region", Turk Folklorii 
Araçtirmalan, s.1,1981/1. Ankara, 1981, s.41-58. H.Karpuz., "Trabzon Kôy 
Evlerinin Bôlûmleri/Villiage Dwelling inTrabzon". Turk Folklor 
Arastirmalan,1981/2,Ank.l982,s.37-48.S.Aydemir-S.Erkonak - O. Kuntay 
G.Teymur.. "Dogu Karadeniz Bôlgesi Kentsel Doku Arastirmasi: Amasya ve 
Tokat'ta Birer Sokak", Mimarhk, Y.21, s.196, 1983/10, s.19-22. Z. 
Enôn-B.Gûngôr-K. ôztekin-V.Tosun., Akçaabat Orta MahaUe'de Bir 
Arastirma, Kuzey Gazelecilik Matbaacihk Basimevi, Trabzon, (tarihsiz). 
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yerlestirilen kûmeler biçimindedir (12). Kôylerin yerlesim dûzeni ne 
olursa olsun cepheleri gûneye dônûktûr. 

Anadolu da evlerin inça malzemesi bôlgelere gôre degisir: Ege, 
Marmara ve Karadeniz Bôlgesi ile Sivas, Elazig, Malatya, Burdur ve 
Antalya smi r l an içinde kalan alanlarda ahfap , kerpiç ve taç 
kullarulir. Ahsap malzeme, ahsap yigma (çanti), ahsap ûzerine sivama 
(bagdadi), ahsap çatki arasi kerpiç dolgu (himis, kerpiç malzeme, 
kerpiç yigma, ahsap çatki arasi kerpiç dolgu tekniklerinde kullamlir. 
Tas ise, yigma olarak degerlendirilir. Bazen ait kat tas, ûst kat tugla ya 
da kerpiç, cumba, balkon gibi bôlûmler ahsapla bina edilir. Orta 
Anadolu Bôlgesl'nde tas ve kerpiç gôrûlûr. ôzellikle Nigde ve Kayseri 
sehir evleriyle bazi kôy evlerinde tas , Kirsehir, Ankara, Sivas kôy 
evlerinde kerpiç yaygmdir. Ôzellikle Konya kôy evleri kerpiç 
malzemesiyle ûnlûdûr (13). Dogu ve Gûney Dogu Anadolu Bôlgesi'nde 
ise tas ve kerpiç tutulur. Tas binalar daha çoktur (14). Marmara 
Bôlgesinde, ôzellikle Çanakkale civannda tas inça gelenegi yaygmdir. 

Anadolu kôy evlerinde kapi, avlusuz evlerde dogrudan sokaga 
açilir. Orta, Dogu ve Gûney Dogu Anadolu Bôlgesi'nin kôy evlerinde 
kapimn ônûnde bir sundurma ya da, eyvan (ayvan) bulunur. Manisa 
çevresi kôy evlerinde bu gelenek yoktur. Bu daha çok Diyarbakir, 
Malatya, Kayseri, Nigde ile Bâti Anadolu Bôlgesi'nin sehir evlerinde 
yaygmdir. 

12) Anadolu'da evlerin bôlgelere gôre dagihmi ve bôlgesel evler konusunda bkz. 
C E . Arseven., "Ev maddesi", Sanat Ansiklopledisi, CI , 1st. 1975, s.546-575. 
G. Beken., Garbi Anadolu Mmtikasi Kerpiç Binalan, l.T.O. Mimarhk 
Fakûltesi Yayini, 1st. 1949. S.H.Eldem., Turk Evi Plan Tipleri, I.T.O.Yayim, 
1st. 1968. R.Kafesoglu., Orta Anadolu'da Kôy Evlerinin Yapisi, l.T.Û. 
Yayini, 1st. 1949. S.H.Eldem., Turk Evi Osmanh dônemi, CI , s.28-80. O. 
Ozgûner., Ay.Es-Ay.S. 

13) lç Anadolu Bôlgesi ile, Konya ve Kayseri Evleri hk.bkz. R.Kafesoglu., 
Ay.Es.Ay.Sa. I.Babagil., "Konya Kadmhgi ve Konya Evleri", I, TFAD, C.V. s. 105, 
1958, s.1673. III, C.V. TFAD, s.108, 1958, s.1733-1734. IV, TFAD, C.V/III, 
1958, s.1776. C.Berk., Konya Evleri, 1st. 1951. N.Çakiroglu., Kayseri Evleri, 
1st.,1952. l.Hinçer., "Konya Evleri", Folklôr PostasiC.II, 1st. 1946, s. 19-22 

14) Dogu ve Gûney Dogu Anadolu Bôlgesi Evleri için bkz. G.Beken., Ay.Es.Ay.Sa. 
C.E.Arseven., Ay.Es. Ay.Sa.. B.Çetinor., "Diyarbakir Evleri". ilgi, Y.15, s.32, 
1981, s.12-20. B.Deniz.. "Malatya Turk Ev Mimarisinin Ana Hatlan", MTRE 
Bûlteni. s.11-12, 1970, s.19-23. D.Erginbas., Diyarbakir Evleri, 1st. 1953, 
M.Sôzen, Diyarbakir'da Turk Mimarisi, 1st. 1971, s. 229-240. H.Karpuz.. 
Erzurum Evleri, Ank. 1984. S.H.Hotan., "Erzurum Evleri", Arkitekt. C.XVI, 
s. 181-182, 1947, s.27-30. AC. Kûrkçûoglu., "Urfa Evleri", Turkiyemiz. Y.15. s. 
44, 1984, s.25-31 (ing. 46). 
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Anadolu kôy evlerinde, Manisa yôresindeki gibi, pencere 
sayisi az ve kûçûktûr. Hattâ, iki kath pek çok yapinm alt katinda 
pencere bulunmaz. Pencereler daha ziyade ikinci katta toplanmistir. 
Yine, çogu evde "kafa penceresi" yer almaz. Ancak Manisa çevresindeki 
gibi. sehir evlerini andiran kôy evlerinde, ôzellikle Ankara, Bolu 
çevresinde. alçidan y a 

pilmis kafa penceresi bulunan ôrnekler de mevcuttur (15) 
(Res.6). Karadenlz Bôlgesl kôy evlerinde ûst ôrtû genellikle ahsaptir. 
Hattâ, kiremit yerine tahta parçalari kullanilir. Orta, Dogu ve Gûney 
Dogu Anadolu Bôlgeleri'nde toprak damlidir. Ancak, Dogu ve Gûney 
Dogu Anadolu'nun Diyarbakir, Urfa gibi bazi yôreleriyle, tç Anadolu'da 
Nigde, Kayseri, Nevsehir çevresinde tonoz ûzerine dûz toprak damh 
evler de mevcuttur. Amlan yôrelerdeki toprak damh evlerde, Manlsa 
çevresindekiler gibi dôver ve "mertek" kullamlmaz. Bunun yerine, 
duvar ûzerine çok sayida agaç kiris (uç) yan yana dizilip, hasir ile 
kapatilir. Bunun ûzerine balçik halinde samanla kanstinlmis çamur 
serilir. Daha ûste saman serilip, bunun ûzerine de diken vb. bitki 
parçalan konulup çorak (tuzlu) toprakla ôrtûlûr. Toprak "logu ta§i" ile 
sikistmhr. 

Manlsa çevresindeki kôy evlerinin avlu kullanmama gelenegi 
Karadenlz ve Akdeniz Bôlgesl kôy evlerinin bazilannda da gôrûlûr. 
Ancak, Dogu, Gûney Dogu ve Orta Anadolu Bôlgesl kôy evlerinde genis 
avlular yer ahr. Genelde, içinde bir bahçe ya da ahir, samanhk gibi 
mekanlarin da bulundugu bu alan yûksek duvarlarla çevrilidir. 
Malatya, Elazig, Diyarbakir gibi yerlerde ise, avlu girlsin saglandigi 
bir alan (taçlik), ya da kûçûk bir orta avlu biçimindedir. 

Anadolu'da sehir evlerinde sokaga açilan balkonlar 
(sofa-hayat) çogunlukla ahsap kafeslerle kapatilir. Devrin modasma 
uyularak cumba ya da, parmaklik halinde pencereler! de kapatan bu 
kafesler, tipki Manisa çevresindeki gibi, Karadenlz Bôlgesl kôy 
evlerinde de gôrûlûr. Ancak, yaygin degildir. Manisa çevresi gibi hem 
genis bir hayat (sofa), hem de yazlik bulunan evlere ender rastlamr. 

15) Sehir ev mimarisini andiran Ankara ve Bolu yôresi kaza, kasaba ve kôy 
evleri için bkz. AAkpinar., Ay.Es. Ay.Sa., A.Akpinar., "Beypazan Evleri", ilgi, 
Y.19. s.41, 1985, s.18-23. Ô.Aslanoglu-A.Kandemir-S.Saruhan., Ay.EsAy.Sa. 
Gôynuk-Bolu, Ay.Es. Ay.Sa. E.Esin., "Sivrihisar Evleri", Pirelli Ayhk 
Mecixiuasi, Y.21, s.246, 1985, s.6-7. 
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Anadolu-Tûrk ev mimarisinde odalarin ôneml ait ve ûst kata 
gôre degisir: Alt kat ikinci derecede içlerin gôrûldûgû blr mekândir. 
Asil oturulan yer ikinci kattir. Bas oda (misafir odasi) ve oturma odasi 
bu bôlûmde yer ahr. Yine Manisa çevresindeki gibi, Anadolu'daki tûm 
kôy evlerinde her odada bir "gusulhane" bulunur. Orta ve Dogu Anadolu 
Bôlgesi'ndeki bazi kôy evlerinde bu odalardan birinde ya da odanin bir 
kôçesi'ndeki bazi kôy evlerinde bu odalardan birinde ya da odanin bir 
kôçesinde yer ahr. Bùyùk evlerde ise yûklûk gusulhane birarada, 
bùyûk ahçap dolap halindedir. Buna, Kayseri, Nigde çevresinde 
"musandira" adi verilmektedir. 

Anadolu'da kôy evlerinde, hemen her evde bir yûklûk 
bulunur. Nigde, Kayseri, Malatya, Diyarbakir, Elazig çevresinde bu 
bôlûm ya duvara açilan bir nis, ya da ahçap bir dolap halindedir. 

Anadolu'da, kôy evlerinde, her odada bir sedlr (divan) bulunur: 
Giriç duvan diçinda, her duvarda pencere altlannda, yerden 40-50 cm. 
yûkseklikte inça edilen bu kisim Manisa çevresi kôy evlerinde 
yoktur. Yine, Anadolu'da, Manisa kôy evlerindeki gibi. bir "testilik" 
yer ahr. Fakat, testilik Manisa yôresindekine benzer çekilde oturulan 
odada degil, giris mekani olarak kullamlan salonda (asene), genellikle 
kapi ardmda kalan duvardadir ve kapi açildigmda gôrûlmez. 

Manisa çevresi kôy evlerinde mutfak (çanakhk) bûyûk evlerde 
odanin bitiçigindeki bir mekândir. Tek odah evlerde ise, "çanakhk, 
kaldinm" gibi isimlerle anilan ahsap bir raf bu ici gôrûr. Selendi 
yôresinde oldugu gibi, bazi evlerde de yûklûgûn kenarmdaki 
dolaplardan biri bu ici yûklenir. Orta ve Dogu Anadolu Bôlgesi 
evlerinde mutfak genellikle, evin giris mekani olarak kabul 
edilebilecek bir odada, ya da avlu içindeki ayn bir birimdedir; tç 
Anadolu Bôlgesi'nde evin salonu niteligindeki genis odada yûrûtûlûr. 
Halk arasmda "açene" (as hane) denilen bu bôlûmde yan yana bir ocak 
ve tandir bulunur. Bazi evlerde ise, ' açene salon yerine kullamhr. 
Mutfak ve kiler gôrevini "kayit daim" (yiyecek konulan yer) ya da, 
"zemzeme" (soguk mekan) denilen kûçûk mekanlar ûstlenir. Sôzkonusu 
bôlûmde yine yan yana inça edilmiç bir ocak ve tandir bulunur. Kap 
kacak ve benzeri eçyalar ahçap "terek" 1er (raf) ûzerine dizilir. Son 
yil larda "tel dolap" denilen rafli dolaplar da bu iç için 
kullanilmaktadir . 

Iç Anadolu Bôlgesi'nde Nigde, Konya, Kirsehir gibi merkezlerde 
mutfagin avlu içinde, ayn bir mekân halinde inça edildigi ôrnekler de 
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mevcuttur. Bu tûr mutfaklara da yine "gayit dami" , (kayit dami) adi 
verllmektedir. Yiyecekler, ocak, tandir ve kap kacak bu bôlûmde yer 
alir. 

Manisa çevresi kôy evlerinde, Anadolu-Tiirk ev mimarisinde 
"dis sofa h evler" diye anilan geîeneksel bir plan semasi hakimdlr: Bu 
plan tipinde evln ônûnde "sofa, hayat" isimleriyle anilan bir on mekân 
bulunur. Odalar bu mekânm gerisinde siralanir. Anadolu'da bu plan 
seklinin hemen her sehir, kaza, kasaba ve kôyde ôrnekleri mevcuttur 
(16). Manisa yôresi kôy evlerinde de gôrûlen benzer ev plânlannin 
kôkenini arastirmacilar Orta Asya Turk ev mimarisi ile birlikte, 
Antik dônem ev plânlanna da baglamaktadirlar (17). 

Manisa yôresi kôy evlerinde en çok rastlamlan tek odali ev 
plâm, serna açismdan, îlkçag Anadolu ev mimarisinin "megaron" tipi 
evlerine benzemektedir: Anadolu'da gelisimini M.Ô. 3000 yillarindan 
itibaren izleyebildlgimiz bu tûr yapilar, Antik dônemde en basit 
haliyle dikdôrtgen sekilli bir odadan ibarettir. Çogu kez bu mekân 
içeriden bir veya, birkaç sûtunla desteklenerek, giris bôlûmûnde bir 
on mekân (pronaos) olusturulur. Ya da, ev bir veya birkaç odadan 
meydana gelir. Eski Izmir (Bayrakh) Antik yerlesim yerindeki gibi 
içlerinde çift katk ve ônû avlulu ôrnekler de mevcuttur (18). Bati 

16) Turk evi plan tipleri hk. bkz. S.H.Eldem., Turk Evi Plan Tîpleri, 1st. ,1968. 
S.H. Eldem., Turk Evi Osmanli Donemi, C.I.s. 16-40. 

17) Anadolu'da Turk ev plâmnin ortaya çikisi ve gelisimi konusunda aynntih 
bilgi tçin bkz. D.Kuban., 100 Soruda Ttirkiye Sanati Tarihi, 1st. 1970, 
s.203-208. D.Kuban., 'Turk Ev Gelenegi Ozerine Gôzlemler". Sanat 
Tarihimizin Sorunlari, 1st. 1975, s. 192-211. M.Erdim., Anadolu'da 
Geleneksel Konut Birimi, Art Zamanh ve Es Zamanli ilifkilerin 
Irdelenmesi ve Firat Havzasi Konutlarinda Plan Tipolojisinin 
Çôzûmlenmesi Ûzerine Bir Yôntem Araçtirmasi, (E.O. Gûzeî Sanatlar 
Fakûltesi Basilmamis Doktora Tezi). C.I,II, Izmir, 1980. AArel., Osmanli 
Konut Geleneginde Tarihsel Sorunlar, Izmir, 1982, s.55-75. 

18) Antik dônem evleri megaron tipi evlerle bunlann gelisimi konusunda 
aynntih bilgi için bkz. M.Usman Anabolu., Antik Devir Kùçûk Asya Evleri, 
l.T.O. Mimarlik Fakûltesi Yayini, 1st. 1958, RNaumann., (Çev: B.Madra) Eski 
Anadolu Mimarligi, Ankara,1975, s.350-398. M.Klinkott., "Megaron Und 
Bit-Hilani", Wohnungsbau im Altertum, Diskuss lonen Zur 
Archâologischen Bauforschung 3 (DAI), Berlin, 1978, s.63-77. Anilan 
merkezlere ait ôrnekler için bkz. E.Akurgal., Eski izmir, Ï, Yeriefme 
Katlari ve Eski Athena Tapmagi, T.T. Kurumu Basimevi, Ank. 1983, 
s.35,40-42, $ek. 20 a-b-c. M.Erdim., Anadolu'da Geleneksel Konut Birimi, 
a 13-17. RNaumann, Ay.Es. s.352-363. 
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Anadolu Bôlgesi Antik kentlerinden B e y c e s u l t a n (Afyon), Troia 
(Hisarhk-Çanakkale), Kusura (Afyon). Klozemenai (Izmir-Urla), Eski 
izmir-Bayrakli ve Larisa 'da (Buruncuk-Izmir) sik gôrûlen bu tip 
evlerin gûnùmûzde Manisa çevresinde halâ sûrdûrûlmesi ilginçtir. 
Ayni gelenek Bâti Anadolu'daki kadar yaygm olmasa bile bugûn, 
Konya, Nigde, Kayseri, Yozgat çevresindeki bazi kôy evlerinde de "tek 
dam, tek gôz ev" isimleriyle. gelenegini devam ettirmektedir. 

Sôzkonusu bu plan sekli megaronlardan gelismis olabilecegi 
gibi, gûnùmûze kadar, daha çok gôçebe olarak yasayan halkin, yerlesik 
hayata geçtiklerinde, daha once kullandiklan ve gûnùmûzde "topak ev" 
diye adlandir i lan tek odah veya tek mekânh çad i r la rdan 
etkilendikleri de dûsûnûlebilir: Uzak bir ihtimal de olsa, yakin 
geçrniste anne ve babalannm Yunddag, Kozak Yaylasi (Bergama) ve 
Kazdag'da (Edremit) içinde yasadiklar i ç ad i r l an ha t i r layan , 
insanlarm kendi deyimleriyle, "tek gôz çadir" içinde her tûrlû 
ihtiyacim gidermek için kendine ôzgû mekânlar yaratan kisiler, 
yerlesik hayata geçince de çadira benzer evler yapmis olabilirler. 

Manisa çevresi kôy evlerinln yan yana iki odah ev tipi Bâti 
ve Orta Anadolu'da M.Ô. IV. yy.dan itibaren Klasik ve Hellenistik 
dônemlerde de kullamlan "prostash" ve "pastasli" ev tiplerine 
benzemektedir (19): Bâti Anadolu'da Priene (Gûllûbahçe), Kolophon 
(Degirmendere), Orta Anadolu'da Bogazktty, Alisar ve Kultepe gibi 
merkezlerde gôrûlen "prostash" evlerde, amlan yillarda, yan yana iki 
oda ve bu odalarm ônûnde birkaç sûtunla tasman bir giris bulunur. 
Evlerin ônûnde de bazen bir avlu yer alir. Bugûn, Izmir, Denizli, Uçak, 
Mugla, Isparta çevresi evlerinde gôrûlen bu plan sekli Orta ve Dogu 
Anadolu Bôlgesi'nde de kullamlan ev tiplerinden birisidir. 

Ôzellikle Ege Denizi'nin Batisindaki alanda, Kita Yunanlstan' 
da yaygm olan. Bâti Anadolu'da da "Latmos" yerlesim yerinde 
(Kapikin Kôyû) (M.Ô.IV.yy) gôrûlen 'pastash" evlerde ise, yine ônû avlu 
ile çevrili, iki odah bir plan hakimdir. Evin ônûnde de bir gôlgelik yer 
ahr. Kurulus bakimmdan pastash evlere benzeyen bu tipin ôrnekleri, 
bugûn Bâti Anadolu Bôlgesinde yasamaya devam etmektedir. 

19) Prostash ve pastash evler hk. bkz. A.Rumpf., Zum Hellenlstischen Ha us, J 
dl, L, (1935), s.1-8. B.C.Rider.. The Greek Hauses, Its History and 
Development From The Neolithic Period to The Hellenistic Age, 
Cambridge, 1916. M.Schede., Die Ruinen Von Priene, Berlin. 1934. 
C.Krause., Grundformen Des Griechischen Pastashaus, AA.1977, s. 
164-179. M.Usman Anabolu., Ay.Es. s.123-127. M.Erdim., Anadolu'da 
Geleneksel Konut Birimi, s.34-37. 
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Manisa yôresi kôy evlerinde gôrùlen yan yana çok odah evler 
Ege ve Orta Anadolu Bôlgesi'nde tutulan bir ev tipidir. Bu plan sekli 
Eski Izmir (M.Ô.700-650) ve Larisa gibi Antik yerlesim bôlgeleri lie 
Kita Yunanistan'da Eleusis' da da (M.Ô.VIII.yy. sonlan) gôrûlûr (20). 

Bati Anadolu Bôlgesi'nde, bu arada Manisa çevresinde, 
dambasih ev" ismiyle anilan, evin ônûnde bir ônceki evin dammin 

yer aldigi evlerin plan tipi genelde tek odah (megaron) veya çok odah 
evlere benzer. Ancak, Antik dônemde bu ev tipinin bugûnkû sekliyle 
kullanildigmi sôylemek gûçtûr. Turk dôneminde bugûnkû haline 
uyarlandigini dûsûnmekteyiz: Gûnûmûzde, Orta, Dogu ve Kuzey 
Anadolu Bôlgelerinde birçok evin "dambasih ev" tipinde yapildigi ya 
da, iki katli bir evin ônûne tek katli bir ev insa edilerek, alçak 
durumdaki damin "islik" olarak kullanildigi, hattâ Yozgat yôresindeki 
gibi, arazinin engebeli olusu nedeniyle, dam ûzerinde dôven sûrûldûgû 
gôz ônûne alimrsa, eski plan tiplerinin Osmanh ve Cumhuriyet 
dônemi Tûrkiyesinde sekil degistirip, ihtiyaca gôre dûzenlendigi 
sôylenebilir. 

Manisa yôresinde Gôrdes ve Demirci'ye bagh bazi kôylerde 
gôrûlen kôsklù evler" aslmda iki odah evlerin ûzerine ûçûncû bir 
odanm ilave edilmesinden ibarettir: Halk arasmda "kôsk" diye anilan 
bu ûçûncû ka tm kuru lus açisindan gelisimini birkaç sekilde 
yorumlamak mûmkûndûr: Orta Asya ve Anadolu-Tûrk ev mimarisinde 
kôsk yapimi eski bir gelenektir. Istanbul, Edirne, Manisa gibi eski 
baskentlerde Osmanh dôneminden kalma saray, kôsk vb. yapilann 
hafizalardan silinmemesi ( 2 1 ) , Cumhuriyet dôneminde, 1950'li 
yillarda yeniden bôyle bir mimariye dônûsû saglayabilir. Ôte yandan 
Manisa "Çehzadeler sehridir". Buradaki saray, kôsk ve konaklar yeni 
yapilari etkileyebilir. Ayni sekilde, Anadolu 'da ve Manisa 
çevresindeki kôylerde eski "aga konaklari" halâ mevcuttur.Bu yapilara 
bakarak daha geç dônemlerde bu tûr eserler insa etmis olabilirler. 

20) Çok odah antik devir evleri için bkz. H.Drerup., Zum Geometrischen 
Haus, Marbwpr 1962, 1963, s. 1-9. E.Akurgal., Ay.Es.s.22-29. A.Mallwitz., 
Architektur Griechenlands im 8 und 7 Jhs., AA, 1981, s. 605-610. 

21) Kôsklû evler ve Manisa yôresi saraylan konusunda bkz. E.Esin., "Sadullah 
Pasa Yahsinin Bagh Oldugu Gelenek", Tûrkiyemiz, s. 16, 1975, s.2-7. 
E.Esin., "M.IX-XI.yy. Uygur Kôçklerinden Safranbolu Ev mimarisine 
Gelisme', MTRE Bûlteni, C.II, s.5-6, 1976, s. 15-18. AArel., "Aydin Bôlgesi'nde 
Ayanhk Dônemi Yapilan", Bildiriler, Ege'de Mimarhk Sempozyumu, 27-29 
Kasim 1985, Izmir, 1985, s. 148-165. M.Ç.Uluçay., Manisa'daki Sarây-i 
Amire ve Çehzadeler Tûrbesi, 849 H-1296 M., 1st. 1941. 
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Manlsa yôresindeki bu gelisim Izmir, Aydin, Denlzll ve Usak 
çevresinde XIX. yy.da yaygmlasan "levanten" (Lôvanten) mimarisinin 
ortaya çikmasi ile de açiklanabilir: Anilan yillarda, lzmir-Aydin 
demlryolunun dôsenmesi sirasinda, ôzellikle Italyan, Ingilizve 
Fransizlardan meydana gelen yabanci azmlik, sôzkonusu yôrelere 
yerlesmis ve buralarda kendilerine ôzgû bir mimari olusturmuslardir 
(22). Adi geçen bu akirrun sehir evlerini oldugu kadar, yakin çevredekl 
kôy evlerini de etkilemesi, levanten evlerinin sûslû kôsk, balkon gibi 
kuruluslannin taklit edilmesi sonucu yen! bir tip yaratilmis olabilir. 

Manisa yôresinde gôrûlen bag evleri aslinda tûm Anadolu'da 
yapilan geleneksel bir uygulamadir: Ancak, plan sekli daha çok tek 
odah ve iki odah evlere benzedigi için farkhhk gôsterlr. Bunu, kôydeki 
mimarinln baga tasinmis biçimi olarak kabul etmek mûmkûndûr. 

Manisa yôresi kôy evleri sûsleme açis indan daha çok 
Marmara, Ege ve Akdeniz Bôlgesi evleriyle benzerlikler tasir: Amlan 
yôrelerde de ôzellikle Bursa, Balikesir, Çanakkale, Denizli, Burdur, 
Isparta, Usak, Kûtahya, Antalya yôresi kôy evlerinde de sûsleme 
malzemesi ahsaptir. Kapi, pencere, tavan, dolap, yûklûk, raf, ocak gibi 
bôlûmler ahsaptan yapihr. Her birisi ayn desenlerle bezenir. 

Manisa yôresi kôy evlerinde kullamlan kalem isi bezemelere 
yine, Çanakkale, Bursa, Denizli, Mugla gibi merkezlerde yaygm olarak 
rastlryoruz. Orta, Dogu ve Gûney Dogu Anadolu Bôlgesi'nde ise, Kayseri, 
Nigde çevresindeki bir iki ômek disinda gôrûlmez. Bu tûr sûslemenin 
anilan yôrelerin sehir evlerinde bol ôrnekleri mevcuttur (23). 

22) Izmir levanten ev mimarisi için bkz. F.Erpi., "Bir Baska Yônûyle Buca", 
Billm Birlik Baçan, Y.7, s.26, Nisan 1980, s. 18-20. F.Erpi.. "Buca'da Konut 
Mimarisi", Bildiriler, Ege'de Mimarhk Sempozyumu, 27-29 Kasim 1985, 
Izmir, 1985, s.63-80. F.Erpi., Buca Konut Mimarisinde Tipolojik 
incelemeler, Ankara, 1987. M.Usman Anabolu., "Bornova Kûskleri", Bilim 
Birllk Baçan. Y.7. s.28-1980, s.7-11. 

23) Kôy ve sehir evlerinin bilinen resimli Ornekleri hk. genis bilgi için bkz. 
RAnk., Batililaçma Dônemi Anadolu Tasvir Sanati, Ank.1976. RArric, 
Yozgat'ta Resimli Bir Cami ve Bir Ev", Sanat Dûnyanuz, s. 7, 1976. s.24-30. 
RAnk., "Resimli Tûrk Eserlerinden Iki ôrnek", Sanat Dûnyanuz, s.4, 1975, 
s. 13-19. G.Renda., Batililaçma Dôneminde Tûrk Resim Sanati, 
1700-1850, Ank.1977. G.renda ., "Datça'da Eski Bir Tûrk Evi", Sanat 
Dûnyanuz, s. 2, 1974, s.22-28, (ing. 29). G.Renda., "Bûyûk Bûrûngùz'de Eski 
Bir Ev", Tûrkiyemlz, s. 20, 1976, s. 14-19. G.Renda.. "Bûyûk bûrûngùz'de Eski 
Bir Tûrk Evi ve III. Sellm Dôneminde Sûsleme", Tûrkiyemlz, s.21, 1977, 
s.41-44. ô. Sûslû., "Bitlis'te Bezemeli Bir Evtn Incelemesi", TAÇ, Tûrkiye Amt 
Çevre Turizm Degerlerini Koruma Vakfi Yayini, CI, s.l, 1986, s. 37-40. C. 
Nemlioglu., "Konya-Doganhisar'in Al-Evi", Sanat Dûnyanuz, Y. 12, s.36, 1986, 
s.38-39, (ing. 40-41). 
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SONUÇ: 

îç Bati Anadolu Bôlgesinde bulunan Manisa ve çevresi ilk çag 
tarihinde "Lydia" ismlyle anihr. Baskenti "Sardes" olan bu bôlge 
sirasiyla Yunanlilar, Romahlar, Bizanshlar ve nihayet Turk'lerln 
eline geçmistir. Yôrede once Saruhanogullan hakimiyeti baslamis, 
Osmanh dôneminden sonra da Turkiye Cumhuriyeti topraklanna 
katilmistir. 

Manisa yôresi kôy evleri, genellikle bir dagm gûney 
yamacma, vadiler içine, dere kenarlarma ya da dûz alanlara 
kurulmustur. Kôyler genellikle toplu haldedir. Dagimk kôy yoktur. 
Daghk alanlarda, vadilerde ve nehir kenarlarma kurulan evler 
çogunlukla taraçalar halinde bir kurulusa sahiptir. Bir ev digerinin 
darm durumundadir. Bahçe ve avlulan yoktur. Evler dogrudan sokaga 
acilirlar. Sokaklar dar ve arnavut kaldinmi dôselidir. Kula, Selendi, 
Sangôl. Alasehir, Turgutlu, Salihli gibi dûz alanlarda kuru lan 
kôylerde ise evler birbirine yakin, fakat genis avlular içindedir. 
Sokaklar dûz ve toprak kaplidir. 

Anilan yôrede daghk, ormanhk alanlarda ev insa malzemesi 
tas ve ahsaptir . Yunddag ile Gôrdes, Demircl çevresindeki bazi 
kôylerde kerpiç de gôrûlûr. Dûz alanlardaki kôylerde ise, tas ve kerpiç 
yaygmdir. 

Evlerin 50-60 cm. derinlikte ve 60-70 cm. genislikteki temeli 
ûzerinde beden duvan yûkselir. Çamur harç ile bina edilen yapilann 
disi sivasiz, içerisi kireç badanahdir. Pencereler ôzellikle Yunddag 
çevresinde kûçûk ve az sayidadir. Ùst ôrtû, Yunddag çevresinde odalar 
ûzerine uzatilan bir kirise (dôver) paralel gerilen merteklerin ûs tûnûn 
çah çirpi ile kapati lmasiyla, diger merkezlerde ise, o d a l a n n 
duvarlanni dolanan kirislerin ûzerine gerilen merteklerin pinar 
yapraklanyla kapatilmasiyla saglanir. 

Evlerin ônûnde avlu bulunsun ya da, bulunmasm mutlaka 
genis bir balkon yer alir: Yunddag çevresinde buna "engiin, ev ônii" 
diger yerlerde "hayat" ya da, "çardak" denir. Evin ônûnde odalar 
boyunca uzanan bu bôlûm tahtalarla, ya da ahsap kafeslerle kapatilir. 
Avlusu bu lunmayan evlerde gùnlûk islerin gôrûldûgû, kislik 
yiyeceklerln saklandigi bu mekânda çogu kez bir ocak, serinlemek için 
birkaç kiçinin oturabilecegi "kaldirim" denilen bôlûm, bulaçikhk ve 
abdestlik yer alir. Kula, Salihli, Alasehir, Sangôl çevresindeki evlerde. 
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digerlerinden farkh olarak, Anadolu'da sehir evlerinde "uykuluk" diye 
bilinen, anilan yôrelerde de "yukan kaldinm" denilen bôlûmler 
bulunur. 

Evlerin oda sayisi plan tipine gôre degisir: Yunddag yôresi ile 
daglik alanlarda bulunan tek odah evlerde "testilik, çanakhk 
(mutfak), musandira (yiiklûk), gusulhane (banyo), ambar ve bacalik 
(ocak)" oda içinde yer alir. iki odah evlerde her odada ocak ve yiikluk 
bulunur. Ahsap yûklùgùn bir yanmda "gusulhane", bir tarafinda da 
mutfak gôrevinl ûstlenen "çanakhk" gôrûlûr. Bazi kôy evlerinde 
mutfak, ûçûncû bir mekândadir. 

Manisa çevresi kôy evlerinde bes tûr plan gôrûlûr: Bunlar, "tek 
odah, iki odah, iiç odah, dambasih ve kosklû evler" dir. Kôylerin 
dismda bahçelere insa edilen "bag evleri"nde ise, ilk iki plan tipi 
yaygindir: Turn bu plan tipleri Anadolu-Tûrk ev mimarisinde "dis 
sofah evler" diye tammlanan plan sekline sahiptirler. Kôken 
açismdan ilk ûç tip Bâti Anadolu Bôlgesi'ndeki Antik dônem 
mimarisinin izlerini tasirlar. Son iki plan sekli ise, kanimizca 
Tûrklerin Anadolu ya hakim olmasmdan sonra ortaya çikmis ya da, 
ihtiyaca gôre degistirilmis olmahdir. 

Tûrklerden ewel uzun bir tarih dônemi yasayan Anadolu'da, 
ilkçaglardan gûnûmûze ulasabilen Hitit ve Antik dônem ev mimarisini 
iyi tammaktayiz (24). Ancak, Tûrklerden hemen once Anadolu'nun 
sahibi olan Bizans evleri hakkmda çok az sey biliyoruz( 25). Bu 
nedenle, Antik dônem ile Tûrkler arasmda geçis sayilan Bizans evini 
iyi ôgrenmeden, Hitit ve Antik dônem evlerinin Tûrk ev mimarisine 
ne derecede etkili oldugunu sôylemek çok gûçtûrt 26): Bu ancak. 

24) Hitit devri ev mimarisi için bkz. M.Klinktt., Ay.Es. Ay.Sa.R.Naumann., Ay.Es. 
s.368-391. P.Neve., "Zur Entwicklung Des Hethitischen Wohnungsbau in 
Bogazkôy-Hattusa"., Wohnungsbau im Altertuni, Berlin, DAI, 1978. 

25) Anadolu'da Bizans devri evleri konusunda arastirma çok azdir. Bu konuda 
bkz. W. Radt., "Die Byzantinische Wohnstadt Von Pergamon", Wohnungsbau 
im Altertum, 1978, s. 199-223. O.Serdaroglu., "1968 Agin Kalaycik Kazilan 
On Raporu", ODTÙ Keban Projesi Yayini.Y.l, s . l , Ank. 1970, 
s.26-53.S.Eyice., "Quelques Observations sur l'habitat Byzantin en Turquie", 
Anadolu Arastimialari, Prof.Dr.Bahadir Alkum Haùra Sayisi, C.X, 1st. 1986, 
s.529-542 (Tûrkçe Ôzet: 529-530). S.H. Eldem., Turk Evi Osmanli Dônemi, 
s.23-28. 

26) Bu konuda genis bilgi için bkz. A.Arel., Osmanh Konut Geleneginde 
Tarihsel Sorunlar, s.55 75. 
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Tùrklerin eski Anadolu uygarligma ait ev mimarisini kendi 
kûltûrlerine gôre sekillendirdikleri biçiminde açiklanabilir. Nitekim, 
"Yunddag" dedigimiz ama, cografik bakimdan izmlr ve Manisa 
s i m r l a r i m ayirdigimiz bdlgenin Manisa yakasindaki evlerde, 
yukanda adi geçen plan tlpleri hakim olmakla beraber, Bergama-izmir 
çevresiyle (M.Û.II.yy.), Milet (M.Ô.II.yy.), Efes ve Priene'de gttriilen 
"peristilli evler" bugiinku Manisa yëresi kôy evlerinde yoktur (27). 
Antik dôneme ait turn ev tiplerinin Manisa yôresinde uygulanipta, 
perist i l l i evlerin yapi lmamasi ilginçtir. Bu da fikrimizi 
desteklemektedir. 

Manisa çevresi kôy evlerinin sûs lemesi Anadolu 'nun 
geleneksel ev sûslemelerine benzer: En çok kullamlan malzeme ahsap, 
alçi ve kalem isi'dir. Evlerde kapi, pencere , dolap, tavan gibi bôlmeler 
tamamen ahsaptir. ôzellikle tavan siislemerinde sehlr evlerine benzer 
bir susleme dikkati çeker. 

Anadolu'da ôzellikle XVII.yy.dan it ibaren dini ve sivil 
mirnaride yaygmlasan Batili lasma etkileri bas langiçta bûyûk 
merkezlerde ortaya çikmis, bir sûre sonra kûçûk yerlere de yayilmistir: 
Bu etki Manisa çevresinde, Kula, Soma gibi ilçelerden baslayarak 
kôy evlerine kadar girmistir. Kalem Isi teknigi lie duvarlara bitklsel 
ve geometrik desenler islenmistir. Karakter açismdan dini mimarinin 
siislemelerini andiran bu bezemeleri yapanlann ayru kisiler olduguna 
siiphe yoktur. 

Tipki sehir evleri gibi, sayilan hergûn biraz daha azalan 
Manisa yôresi kôy evlerinin yerini gûnûmûzde, sehir evlerine benzeyen 
betonarme binalar almaktadir. Ôzellikle, Altinh (Tarhala - Darkale) 
gibi ilginç merkezlerin sit alani ilan edilmesi, yôrede gôsterisli 
evleri bulunan kôylûleri endiseye sûrûklediginden, yikim hareketleri 
biraz daha çabuklasmaktadi r . Dilegimiz, Manisa ôrneginden 
hareketle, Anadolu kôy evlerinin ciddi bir cahsmayla ele almmasi, 
incelenmesi, hic olmazsa ilginç ôrneklerinin rôlôvelerinin çikartihp, 
belgelendirilmesi ve Turk mimarisine kazandinîmasidir. 

27) Peristilli evler ve yayilma alanlan konusunda bkz. C.Krause.,Grund-
formen Des Griechischen Pas tashaus , AA, 1977, s. 164-179. I.Beyer., 
Volkmar Von Graeve-Uîrich Sinn, Grabung am Anaktoron Von Demetrias, 
1970. B.C.Rider., Ay.Es. Th. Fyfe., Hellenistic Architecture, An Introductory 
Study, Cambridge The University Press, 1936. B.Gûrler., Bâti Anadolu'da 
Peristyl Tipi Evlerin Gelisimi, E.U.Edebiyat Fakûltesi Arkeoloji-Sanat 
Tarihi Bôlùmû, Klasik Arkeoloji Anabilim Dali, (Basilmamis Lisans Tezi), 
Izmir, 1985. 
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