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ÖZ 

GAZİANTEP SUYABATMAZ MAHALLESİNDEKİ 

GELENEKSEL EVLERİN ÜÇ ÖRNEK ÜZERİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ceyda Zorkirişci 

Yüksek Lisans Tezi  

Mimarlık Anabilim Dalı 

Restorasyon Yüksek Lisans Programı  

Danışman: Prof. Dr. İlter Büyükdığan 

Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 

 

 

 Gaziantep, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Konum olarak 

büyük öneme sahip olan Gaziantep ilk dönemlerden günümüze kadar yüzyıllar boyunca 

farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Doğu ile batıyı birleştiren önemli ticari 

aksta yer alan Gaziantep İpekyolu üzerindedir. Ticari hareketlerin yaşanması önemli 

göçlere ve Gaziantep’ in farklı kültürlerle harmanlanmasına yol açmıştır (Yazgan 2005: 

1). 

 Günümüzde gelişmekte olan Gaziantep Kenti’nde imar ve inşa faaliyetlerinin 

devam etmesinin yanı sıra geleneksel sivil mimari yapıları korunmaya yönelik önlemler 

alınmış ve bu bağlamda restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. İlgili kurum ve kuruluşlar 

sokak sağlıklaştırma projeleri ile geleneksel evlerde devam eden restorasyonları 

desteklemektedir. Araştırma konusu olan Gaziantep Suyabatmaz mahallesi dar ve çıkmaz 

sokakları ile geleneksel dokusunu koruyan önemli sokaklardan birisidir. Bu tezde 

Gaziantep ili tarihi coğrafyası araştırılmış daha sonra Geleneksel konutların mimari 

özellikleri belirlenmiştir. Suyabatmaz mahallesinde yer alan üç geleneksel Gaziantep evi 

plan ve mimari özellikleri malzeme ve teknik detayları ile incelenmiş, değerlendirmeleri 

yapılmıştır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: 1. Gaziantep 2. Gaziantep Evleri 3. Ticaret 4. Geleneksel Doku 5. 

Gaziantep Sivil Mimari  
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 Gaziantep is the one of the earliest settlements in Anatolia. Gaziantep which has 

a great importance as a location has been home to many different civilizations from the 

first periods to the present. It is located on the Gaziantep Silk Road, which is located on 

the important commercial center line connecting the east and west. Commercial 

movements led to significant migration and blending Gaziantep with different cultures 

(Yazgan 2005: 1). 

 In addition to the continuation of the development and construction activities in 

the developing city of Gaziantep, measures have been taken with the aim of protecting 

the traditional civil architecture structures and in that regard restoration works have been 

started. Relevant institutions and organizations support street restoration projects and 

restorations in traditional houses. Gaziantep Suyabatmaz neighborhood, which is the 

subject of the research, is one of the important streets that protects the traditional pattern 

with its narrow and dead-end streets. In this thesis, the historical geography of Gaziantep 

province was researched and then the architectural features of traditional houses were 

determined. The plan and architectural features of the three traditional Gaziantep houses 

in the Suyabatmaz neighborhood were examined and evaluated with the material and 

technical details. 

 

Keywords: 1. Gaziantep; 2. Gaziantep Traditional Houses 3. Trade 4. Traditional Pattern 

5. Traditional Civil Architecture  
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

 Gaziantep, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Geçmiş tarihi 

boyunca jeopolitik ve coğrafi konum önemi ile ilk çağlardan günümüze kadar önemini 

korumuştur. Asırlar boyunca bu topraklarda kurulan farklı medeniyetlerin ayak izlerini 

taşımaktadır. 

  

 Asırlar boyunca bulunduğu konum yüzünden farklı kültürlere ev sahipliği yapan 

Mezopotamya ve Akdeniz gibi ilk uygarlıkların doğduğu iki bölgenin arasında yer alan 

Akdeniz’ den batıya, kuzeye, doğuya giden yolların merkezinde bulunması, İpek Yolu 

gibi önemli ticari yolun bu bölgeden geçiyor olması yerleşim alanına dönüşmesine neden 

olmuştur. Gaziantep’ te kurulan her uygarlık beraberinde taşıdığı sosyal ve kültürel 

dinamiklerle, şehrin mimari dokusunu değiştirmiştir.  

 

 Geleneksel kent dokusu oluşurken en etkili unsuru Gaziantep Kalesidir. İlk 

yerleşim alanlarının ve mahallelerin merkezini oluşturan kalenin önemini kaybetmeye 

başlaması ile şehrin fiziksel şekillenmesinde topografya ve kültürel veriler etkili 

olmuştur. XVI. yüzyıldan sonra şehre göç eden Türkmen, Kürt ve Arap aşiretlerinin, 

kendi kimliklerini korumak adına yeni mahalleler oluşturması, bu tarihten sonra şehrin 

biçimlenişini belirleyen önemli unsurlar haline gelmiştir. 1516 yılında şehrin Osmanlı 

idaresine geçmesinden sonra güçlenen ticaret merkezi, Halep Yoluna bağlanan ve 

Uzunçarşı olarak adlandırılan bölgede farklı üretim ve tüketim gruplarına hizmet eden 

işlevsel ayırıma sahip olan hanlar ve bedestenlerden oluşmaktadır. Ticaret mekanları olan 

hanların ve bedestenlerin, şehirsel mekandaki dağılımları, iş hacimleri, niteliksel ve 

niceliksel büyüklükleri dönemlerinin sosyo-ekonomik özelliklerini yansıtmaktadır. 

Ticaret merkezinin şehir içinde tanımlı hale gelmesiyle birlikte şehrin fiziki dokusunun 

biçimlenişi, kültürel ve siyasal öğelerin yanı sıra ticaret merkezinden beslenmeye 

başlamıştır. Tanzimat’la birlikte hakları koruma altına alınan gayrı Müslimler, özellikle 

Ermeniler, ticari ve mimari gelişimde etkin olmaya başlamışlardır. Ancak, XIX. yüzyılın 

sonuna kadar gelişmeye devam eden fiziki yapı ve mimari doku, özellikle erken 

Cumhuriyet döneminde bu halkın başka alanlara taşınmaları ile bir duraklama içine 

girmiştir (Yüce 2010:1).   
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 Ticari hareketlilikler, etnik yapının oluşturduğu kültürel çeşitlilikler ve misyoner 

grupların eğitim hareketleri kentin önemli yapılar kazanmasını sağlamış önemli bir 

sancak merkezi olmuştur. Günümüzde gelişimini hızla devam ettiren Gaziantep birçok 

imar ve inşa faaliyetleri bulunmaktadır (Yüce 2010:1).  

1.1 Çalışmanın Amacı 

 Çalışma konusunun amacı; Kentsel dokuda özgün mimari biçimlenişe sahip 

Gaziantep, Şahinbey İlçesi Suyabatmaz Mahallesinde yer alan yapıların incelenmesidir.  

 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi; 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel, Suyabatmaz 

Mahallesi 477 Ada 62 Parsel, Suyabatmaz Mahallesi 477 Ada 60 Parselde yer alan 

Geleneksel Gaziantep Evlerinin;  Plan Özellikleri, Yapım Tekniği ve Malzeme, Mimari 

Öğeler, Bezemelerinin ve Bozulmalarının belirlenmesidir.  

 Araştırma konusunu açıklayan giriş bölümünün ardından, araştırma alanı olarak 

belirlenen, kente ait fiziksel ve tarihsel verilerin ortaya konmaya çalışılması Gaziantep 

Kentinin daha iyi tanınması ve kentin, coğrafi özellikleri, fiziki ve tarihi gelişimi 

açıklanmıştır. 

 Araştırmanın üçüncü bölümünde ise Gaziantep Kenti ‘nin Geleneksel Konut 

Mimarisi özelliklerine değinilmiş ve Suyabatmaz mahallesinde yer alan konutlar 

incelenmiştir.   

1.2 Çalışmanın Kapsamı  

 Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Gaziantep Suyabatmaz Mahallesinde bulunan 

yapıların incelenmesidir. Çalışma kapsamında, Gaziantep tarihine, ilk yerleşim yerlerine, 

geleneksel kentin fiziksel oluşumuna, analiz yönteminin kavramsal yapısına değinilmiş, 

ardından sonuçlarına yer verilerek çalışma sonlandırılmıştır 

 Geleneksel Gaziantep Evleri araştırılmış; Evlerin plan ve mimari özellikleri, plan 

şemaları, rölöve, analiz ve fotoğraflama çalışmalarıyla belgelendirilmiştir. Yapıların tüm 

detaylarını gösterecek şekilde fotoğraflarla belgelenmesi sağlanmıştır. 
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1.3 Yöntem 

 Yapıların ölçümler ve rölöve çizimleri yapılarak Üniversitelerin kütüphanelerinde 

konuyla ilgili daha önceden yapılmış olan çalışmalar incelenmiş ve araştırma konusu ile 

ilişkilendirilmiştir. Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan elde edilen dokümanlar 

incelenmiştir. 

 Araştırma konumuzla ilgili yapılmış olan tezler ve konuyla ilgili çıkartılmış olan 

kitaplar, makalelerden yararlanılmıştır. Araştırma konumuzun tarihi sürecini, sınırlarını 

ve gelişimini gösteren fotoğraflar ve raporlar incelenmiştir. 
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BÖLÜM 2. GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ SUYABATMAZ 

MAHALLESİ 

2.1 Gaziantep İli Konumu 

 Gaziantep, kendi adıyla anılan bir platonun merkezinde 850 rakımlı bir yükseltide 

kurulmuştur. Bu plato, doğu ve güneye doğru yüksekliğini dalgalı bir şekilde 

kaybetmektedir. Sof Dağı’nda en yüksek noktasına ulaşan Gaziantep Platosu, batıda 

birdenbire alçalarak İslâhiye çöküntü ovası ile nihayetlenir. Kuzeyde Yavuzeli’nin 

batısındaki Karadağ’da 1081 m yüksekliğe ulaştıktan sonra yavaş yavaş alçalarak Araban 

ovası ile birleşmiştir. Diğer bir ova da şehri doğu, batı ve kuzeyden kuşatmakta olan ve 

şimdi binalarla doldurulan Antep ovasıdır. Asi Nehri’ne kavuşan Karaçay ve Fırat’la 

birleşen Sacur, Karasu ve Nizip çayı gibi çaylarla sulanan bu verimli ovalar, bu bölgenin, 

tarih boyunca önemli bir yerleşim merkezi olmasını sağlamış bu çaylardan en büyüğü ise 

kalenin hemen kuzeyinde batıdan doğuya doğru akan ve Gaziantep şehir merkezindeki 

adıyla Alleben deresidir (Çam,2006:11). 

 
Şekil 2.1.1Gaziantep ilinin Türkiye’deki yerini gösteren harita (Yüce, 2010:5) 

 
Şekil 2.1.2 Gaziantep ilinin ilçelerini gösteren harita (URL 6) 
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2.2 Coğrafi ve Fiziki Yapı 

 Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesinin geçiş noktasında 

yer alan; Kuzeyde Kahramanmaraş ve Adıyaman, Güneyinde Kilis ve Suriye, Doğuda 

Şanlıurfa ve Fırat Nehri, Batıda Adana ve Amanos Dağları ile çevrilidir. Gaziantep 38° 

28” ve 38° 0” doğu boylamı ile 36° 38” ve 37° 32” kuzey enlemi arasında bulunmaktadır. 

Bölge bütününde dağlık olmakla beraber, kuzeyinde bulunan yüksek dağlar Gaziantep 

iklimi üzerinde ayrı bir etki yaparak yaz aylarında kuzey doğudan gelen hava akımlarının 

güneye inmesini engellemektedir (Dik,2006:6,7). 

 Tarihi süreç içerisinde devamlı ve önemli yerleşim yeri olmasında coğrafi 

konumunun büyük etkisi olan şehrin Akdeniz Bölgesi’nden Güney Doğu Anadolu’ya 

geçiş bölgesinde yer alan yerleşmeye elverişli düzlükler kuşağında bulunuyor olması 

medeniyetlerin doğduğu Mezopotamya’ya yakınlığı ile güneyden ve Akdeniz’den kuzeye 

yolların kavşağında yer alması tarihe yön vermiştir ve ilk dönemlerden bu yana birçok 

topluluğa yerleşme alanı olmuştur.   

 Gaziantep Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan ve gelişmeye 

devam eden kentlerden birisidir. Şehirle ilgili olarak Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde 

yüksek bir düzlükte ve yer yer yükseltiler üzerine kurulduğundan bahsetmiştir 

(Yüce,2010:5). 

2.3 Tarihçe 

 Kaynak ve araştırmalarda Antep adına İlk Çağ’da rastlanmamaktadır. Bununla 

birlikte Gaziantep'in 12 km. kuzeyinde Antep- Maraş yolu üzerindeki Dülük (Antik Kent 

Adı Doıiche) oldukça eski bir yerleşimdir. Antik dönemlerde tüm faaliyetlerin yoğun bir 

şekilde sürdüğü Kuzey Suriye ile Mezopotamya'yı iç Anadolu'ya bağlayan yolların 

geçtiği yerler o devirlerde Dülük kenti olarak bilinmektedir. Dülük Eski ve Ortaçağ’ lar 

da Fırat nehrini takip ederek Mezopotamya'dan gelen kervan yolları ile Birecik, Maraş 

arasında merkez noktaydı. Urfa, Maraş ve Halep yollarının da kesiştiği bölgede yer alan 

Milattan önce 1800-1200 yıllarına kadar hüküm süren Hitit Devleti'nin sınırları Dülük 

kenti idi. Suriye'nin kuzeyinde kurulan Hitit şehir devletlerinin, ardından da Asurluların 

hakimiyetine giren bölge Milattan önce 613- 612 yıllarında Medya Kralı Kıyaksar' ın 

Asurlular' ı mağlup edip Nineva ‘yı (Ninova) almasıyla İran 'da saltanat değişikliğine 
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rağmen uzun müddet yine İranlılar ’ın nüfuz sahasında yerini aldı. 334'te Asya seferine 

çıkan Büyük İskender İssus Savaşı'nı kazanıp Dülük ve bölgesini hakimiyeti altına aldı 

(Özdeğer,1996:466). 

 Dulkadiroğlularının çok önem verdiği bu şehir daha önce olduğu gibi Alaüddevle 

Bey tarafından da imar edildi. Yavuz Sultan Selim 20 Ağustos 1516'da Antep'e gelerek 

üç gün konakladı. Bu suretle Antep şehri Osmanlı Devleti'ne katılmış oldu. Bir yıl süren 

işgalin ardından Fransızlar ile yaptıkları anlaşma gereği burayı onlara terk etmişlerdir. 

Fransızlar ‘ın onlarla hareket eden Ermeniler ‘in baskı ve zulümleri halkın direnişine 

sebep olmuş, Antep- Kilis hattında Şahin Bey liderliğinde büyük bir müdafaa başladı. 

Onun şehit edilmesinden sonra bu defa Antep çatışmalara sahne oldu. Antep halkı 1 Nisan 

1920'den 7 Şubat 1921 'e kadar Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir mücadele verdi. Daha 

sonra direniş kırıldı ve şehri savunan Türk kuvvetleri geri çekildi. Böylece Fransızlar 9 

Şubat’ ta şehirde duruma hâkim oldular. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi gücüyle 

işgale on ay dayanan ve geçit vermeyen Antep'e 6 Şubat 1921 'de gazilik unvanı verdi. 

Böylece şehir Gaziantep adıyla anılmaya başlandı. Gaziantep iki yıl süren işgalden 

kurtuldu. Fransızlar Ankara Antlaşması’nın ardından 25 Aralık 1921 'de şehri boşalttılar. 

(Özdeğer 1996:467).  

 

Şekil 2.3.1 Yüzyıl Sonu Gaziantep (Başgelen 1999: 19) 
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 Halep vilayeti salnamesinde belirtildiği üzere, M.S. 1397–1398 yılları arasında 

şehir ilk olarak kurulduğu Dülükbaba’ dan bugünkü merkezine taşınmıştır (Nakiboğlu 

2009:14). 

 Dünya Savası yıllarındaki Antep Sancağının doğudan batıya uzanan doğru vadi 

boyunca uzanmaktadır.  Şehrin çevresinde aşınmış, kızıl tepelerin eteklerinin boydan 

boya, yasam maceraları sona erenlerin mezarlarıyla doludur. Şehrin kuzeyinde ise kavak 

ve söğüt kümelerinin yer yer gölgelendirdiği bostan aralarından dolanarak, usulca akan 

Antepsuyu bulunmaktadır. Şehrin batı tarafında ise “üç katlı, görkemli Kolej yapılarını, 

fıstık ve zeytin ağaçlarıyla donanmış geniş bir alana serpili yatakhane, kitaplık, yönetim 

binalarını ulaşılmaz kılan yapılar bulunmaktadır. Amerikan Kolejinin bulunduğu bu 

tepeye Gaziantepliler “Kolejtepe” demektedir. Şehrin batısında bulunan bu mahallesinin 

karsı tarafında Ermeni Mahallesi, Amerikan Hastanesi, Kız Lisesi, Kendirli Kilisesi 

bulunmaktadır. Şehrin merkezi Antep Kalesidir. Gaziantep ilk olarak bugünkü şehrin 12 

km. kuzeyinde Antep-Maraş yolu üzerindeki Dülük (Doliche)’ te kurulmuştur (T.C. 

Gaziantep Valiliği, 2005:8). Gaziantep Kalesi’nin Roma döneminde Dülük ’teki şehrin 

sınır kalesi olarak inşa edildiği düşünülmektedir. “Ayıntap” şehrinin M.S. 10. Yüzyılda 

bugünkü yerine taşındığı tahmin edilmektedir (T.C. Gaziantep Valiliği, 2005:8).   

 
Şekil 2.3.2 Vincent Germenian tarafından 1835 Yılı Antep Gravürü (Başgelen 1999: 13) 

 Savaşlardan sonra halk Kale’nin çevresine doğru yerleşme eğiliminde bulunmuş 

ve çarşı pazarların kurulmasıyla yerleşim şeması oluşmuştur.  Antep Kalesi etrafında 

dairesel bir plan çerçevesinde şehir gelişmiştir.  Antep Harbi’nden sonraki kırk elli senede 
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şehir düzensiz bir büyüme gösterir. Bu düzensiz büyümede şehre çok yakın bir mesafede 

kurulan fabrikalarla, bu fabrikalarda çalışan isçilerin oturduğu evlerin bulunduğu 

gecekonduların payı yadsınamaz. Savaştan sonra insanlar şehre döndüklerinde, “yapı 

islerinin neredeyse tümü” ellerinde olan Ermeni ustalar Türk kesimine geçemedikleri için 

Türkler, evlerini tamir ettirecek ya da yeni evler yaptıracak ustalar bulamazlar. Geçen 

zamanla birlikte Türk mimarlar, inşaat ustaları yetişip şehirde yapı islerini ellerine alırlar. 

Şehir apartmanlar ve is hanları ile dolar. Şehrin görünümü kısa sürede hızla değişir. 

Şehrin dar sokaklarının yerini büyük caddeler alır. Osmanlı döneminde caddeleri daracık, 

çıkmaz sokaklarla doludur. Şehrin “köstebek yuvası kadar karışık ve dolambaçlı 

yollarında” kaybolmadan dolaşabilmek şehir halkına mahsustur. Sokaklar baslarındaki 

belediye fenerleri ile aydınlanma sağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde şehir, çevre 

illerden ve köylerden aldığı göçlerle kalabalıklaşmaya baslar (Nakıpoğlu 2009:19). 

 Şehirle birlikte sokaklar da sonu belirsiz bir değişim sürecine dâhil edilmiş olurlar. 

Sokakların mimarî özellikleri, tarihî dokusu hızlı değişim sürecinde önemsenmeyen 

ayrıntılar olarak kalırlar. Eski şehrin yerli nüfusunu ağırlamaya alışkın şehrin sokakları, 

yeni insanlara kucak açarken onlarla birlikte farklılaşmaya da belki mahkûm belki de razı 

olurlar. Yirminci yüzyılın basında şehrin önemli caddeleri; Balıklı Caddesi, Ballık 

Caddesi, Eski Saray Caddesi Karagöz Caddesi, Keçehane Yolu, Suburcu Caddesi. 

Tepeler üzerine kurulan şehrin çoğu caddesinin sonunda yokuşlar bulunur. Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında önemli yolların kesiştiği ve şehrin sonu kabul edilen kavsak ise Baskarakol’ 

dur. Yirminci yüzyılın basında şehrin sonu kabul edilen Baskarakol, yüzyılın sonunda 

kentin merkezini oluşturur. Kent Baskarakol’ dan itibaren hızla büyümüş bugünkü halını 

almıştır (Nakıpoğlu 2009:26).   
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Şekil 2.3.3 Gaziantep kalesi ve çevre dokusu (Başgelen 1999: 21) 

 Kente yerleşen aileler dini yapılarını inşa ederek, bu yapılara yakın konumda 

mahallelerde yaşamak istemişlerdir. Göçebe hayatın ilkelerine bağlı kalarak, bir bölgeye 

yeni gelen grupların kentten uzak bir noktaya yerleşerek yayıldıklarını belirtmiştir. Bu 

sebeple uzun bir süre Ayıntap’ ın sınırları değişmemiş, kent içindeki boşluklar yeni gelen 

göçlerle şekillenmiştir. Genel olarak Müslüman nüfus kentin kuzeyinde ve doğusunda yer 

alan Karagöz, Şekeroğlu, Tıslaki ve Çukur mahallelerine; Ermeniler, Bey ve Akyol 

mahallelerine; Yahudiler ise Düğmeci Mahallesi’ne yerleşmişlerdir (Çağdaş 2018 :515). 

 Gaziantep’in gelişiminde ticaret her zaman önemli bir rol oynamıştır. Gaziantep 

Kalesi’nin güneyinden başlayarak Halep yönünde devam eden ticaret yolu oluşturulmuş 

yol üzerinde pek çok bedesten ve han inşa edilmiştir. Selçuklular ve Beylikler 

döneminden itibaren ticaret yapıları ile hamam, mescit, cami, medrese gibi sosyal ve dini 

yapılar inşa edilmiştir. Nüfusun hareketleri ile yapıların sayısı fazlalaşmıştır.  

2.4 Şahinbey İlçesi 

 Kilis yolu Elmalı Köprüsü üzerinde Antep halkını galeyana getirerek, Kuva-i 

Milliye ruhunun kıvılcımını çakan, Komutan Şahinbey'in adını alan ilçe tarihi M.Ö. 4000 

yıllarına kadar uzanmaktadır. İlin yerleştiği alan, uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ve 
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Akdeniz arasında tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve 

uğrak yeri olan noktadadır.  (URL 1) 

 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; Gaziantep Belediye Meclisinin Karar ve Evrakı 

27 Ocak 1933 tarihinde Gaziantep Bey Mahallesi (Şahin Bey) nüfusuna tescil 

edilmiştir.  Şahin Bey 1877`de Gaziantep’te doğmuş asıl adı ise Mehmed Said olmuştur. 

Yemen`e er olarak giden Mehmed Said, 1899`de Yemen cephesinde gösterdiği 

muvaffakiyet ve kahramanlık üzerine başçavuş olmuş ve aynı zamanda İstiklâl Harbinin 

aziz şehitlerinden birisi olmuştur. Düşmana meydan okumuş, "Düşman arabaları 

cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez." demiştir. Kahramanın şehidimizin 

fedakârlıklarla dolu hayatı, ibret levhası olmuştur (URL 1) 

 1911`de Mehmed Said,  Trablusgarp harbine gönüllü olarak katılmış, Balkan 

savaşlarında Çatalca cephesinde savaşmış .Galiçya`da 15. Kolorduda savaşmış, 1917 

Ekiminde Sina Cephesinde vazife almış, tehlikeli vazifelere koşan, vatan severliği ile 

dikkatleri üzerinde toplayan Mehmed Said`in rütbesi teğmenliğe yükseltilmiş 1918`de 

İngilizlerle Sina Cephesinde cereyan eden şiddetli bir muharebe neticesinde esir düşmüş, 

Mısır`daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir olarak kalmış, 

ateşkesten sonra serbest bırakılmıştır. 13 Aralık 1919`da İstanbul`a gelmiş, Harbiye 

Nezaretine müracaat ederek görev almak istemiştir. (URL 1) 

 Urfa` nın Birecik Kazası Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin olan Şahin Bey, işgal 

altındaki Antep`in vaziyetini göre Antep`te kalmaya karar vermiştir. Antep Heyet-i 

Merkeziyesine müracaat ederek vazife isteyen Şahin Bey, heyetin kendisine Kilis-Antep 

yolunu kontrol altında tutma vazifesini vermesi üzerine çalışmaya başlamıştır. Yıllardır 

evinden, ailesinden, çocuklarından ayrı kalan Şahin Bey, kendisine verilen vatan 

hizmetinin mesuliyetini omzuna aldıktan sonra hizmetine devam etmiştir. (URL1)  

 3 Şubat`ta ve 18 Şubat 1920`de Şahin Bey ve fedaileri tam donanımlı Fransız 

birliklerini perişan etmiş, zaferin ardından ise düşman kumandanına gönderdiği 

mektupta: "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı 

karışıktır...  Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, Ağustos ayı sıcağında 

soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa 

kıyarız canınıza, “Sürüyle saldıran düşman kuvvetleri bir avuç yiğit karşısında perişan 

olmanın şaşkınlığına düşmüşlerdir. (URL 1) 
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 Şahin Bey düşmana 25 Mart günü sabahtan akşama kadar ağır kayıplar 

verdirmiştir. Gece gündüz uyumamış, çatışma esnasında her tarafa yetişerek fedailerin 

manevî kuvvetlerini yükseltmeye çalışmıştır. Çatışmanın 4.günü öğleye doğru Şahin 

Bey`in yanında 18 kişi kalmıştı. Onların da şehit olmalarından sonra tek başına kalan 

Şahin Bey, son kurşunu kalıncaya kadar düşman ateşine karşılık vermiştir.  Atacak 

kurşunu kalmayan Şahin Bey, tüfeğini yere çarparak kırmış ve üzerine hücum eden 

düşmanlara karşı yumruklarını sıkarak karşı durmuştur. Silahsız Şahin Bey`in yanına 

yaklaşamayan düşman askerleri uzaktan ateş ederek Şahin Bey`i şehit etmişler, ardından 

süngü darbeleriyle aziz naâşını parça parça etmişlerdir. (URL 1) 

 
Şekil 2.4.1  Şahinbey ilçe Haritasında Suyabatmaz Mahallesi Konumu (URL 3)  

2.5 Suyabatmaz Mahallesi 

 Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Suyabatmaz Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde yer 

alan geleneksel dokusu bünyesinde bulunduran doku tarihsel gelişim süreç içerisinde 

toplulukların kültürel ve sosyal merkezi olarak gelişmiştir. Kentin en eski geleneksel 

dokusu özellikle “Bey Mahallesi”, “Türktepe” ve “Kozluca” mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bunların dışında, Kocaoğlan, Suyabatmaz, Boyacı, Düğmeci, 

Eyüpoğlu ve Karagöz mahallelerinin de varlığı bu yüzyıldan itibaren tespit 
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edilmekte,1869 yılı Halep Vilayeti Salnamesi ’ne göre Antep’te yetmiş sekiz mahalle, 

1905 yılı Halep Vilayeti Salnamesi ‘ne göre ise yetmiş dört mahalle tespit edilmiştir.14 

18. yüzyıla kadar Türkmen oymaklarının kente göçleri aralıklarla devam etmiştir. 

Türkmenler mevcut mahallelere yerleşmek yerine kendi mahallelerini kurmak istemişler 

ve yerleşecekleri noktaları belirlerken diğer mahallelerden olabileceği kadar uzak olan 

sahaları yer edinmişlerdir. İlerleyen dönemlerde nüfus artışına bağlı olarak barınma 

amacı ile oluşturulan yeni mahalleler ise mahalleler arasındaki boşluklara yönelmiştir. 

1869 yılı Halep Vilayeti Salnamesi ‘ne göre Antep’te yer alan mahalle adları arasında, 

Kurb-u Ali Naccar ve Kepkep Mahalleri ’nin varlığı tespit edilmektedir. 20. yüzyıl 

başlarına kadar kentin sınırlarının çok fazla değişmediği tahmin edilmektedir. Bu durum 

1950’lere kadar sürmüştür (Parlak,2017:118).   

 
Şekil 2.5.1 Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Suyabatmaz mahallesi sınırlarını gösteren 

harita (URL 4) 
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Şekil 2.5.2 Gaziantep ili Şahinbey ilçesi koruma amaçlı imar planında Suyabatmaz 

mahallesi sınırları (Şahinbey Belediyesi ;2019) 
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2.6 Şehitler Caddesi 

 Gaziantep ili Şahinbey ilçesi kentsel sit sınırında bulunan Şehitler caddesi, 

Şahinbey belediyesi tarafından belirlenen kültür yolu üzerindedir ve şehrin en önemli 

ticari aksı olarak kabul edilmektedir. Şahinbey Belediyesi tarafından Şehitler caddesi 

boyunca tescilli ve tescilsiz yapı cepheleri olarak toplam 1430 m ve 10 tescilli yapı ile 

cephe yenileme ve çevre düzenleme çalışması yapılmıştır. (URL-5) 

 

Şekil 2.6.1 Şehitler Caddesi sokak sağlıklaştırma çalışmaları (Şahinbey Belediyesi; 

2017) 
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Şekil 2.6.2 Şehitler Caddesi görünüm (C.Z. Bülbül;2019) 

 
Şekil 2.6.3 Şehitler Caddesi görünüm (C.Z. Bülbül;2019) 

 Şahinbey belediyesi tarafından yapılan, Şehitler caddesi cephe yenileme ve 

düzenleme projesindeki saçaklar, Gaziantep evlerinin avlularında bulunan yer döşeme 

motifleri kullanılmıştır. Uygulanan bu detay ile caddenin arkasında gizli kalmış tarihi 

dokuya bir işaret ve yansıma sağlanmıştır (Tarih Şahinbey’ le Yeniden Canlanıyor 2017: 

185).  
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BÖLÜM 3. GAZİANTEP EVLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ  

 Geleneksel konutlar halk mimarisinin özgün örnekleridir. Yerel malzeme ve yerel 

usta, halk mimarisinin ana unsurlarıdır. Konut mimarisinin gelişiminde; iklim, çevre, 

gelenek, yaşam tarzı ve malzeme önemli bir yer teşkil etmektedir. Günümüzde “Antep 

Evleri” olarak tanımlanan yapılar 18. yüzyıldan günümüze kalan yapılardır. 18.yüzyıl 

öncesine ait halk mimarisi örnekleri aşırı tahrip olmuş veya yok olmuştur.  

 Geleneksel Türk Evi kavramı ile tek mimari üslubun varlığından söz edemeyiz. 

Anadolu’da da bölgelere göre iklim, malzeme ve yaşam tarzı farklılıklar gösterir. Bu 

farklılıkların yerel mimariye yansıması doğaldır. Bu anlamda, Antep Evi Geleneksel Türk 

Evi kavramı ile bir bütündür. Antep, tarihi boyunca yakın çevresi ve uzak yerleşmeler ile 

kültürel ve ticari ilişkiler kurmuş, varlığını ve birikimini bu kültürler ile bütünleştirerek 

sürdürmüştür. Kültür düzeyi yüksek ve uygarlık seviyesine ulaşmış bir kenttir. Evlere 

temiz su dağıtımı için kanalet, atık suların uzaklaştırılması için akaçlama şebekesine 

sahiptir.  

 Her toplum sürekli kültürel değişim ve gelişim içindedir. Kültürel gelişmenin ileri 

aşamasında toplum kendi iç kurallarını (düzenini) oluşturursa uygarlık seviyesine ulaşır. 

Ortak kullanım alanları ve ortak kullanım yapılarının varlığı uygarlığın en önemli 

işaretidir.  

 Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu kent mimarisinin yapı malzemesi taştır. 

Kerpiç ise kırsal yerleşmenin yapı malzemesidir. Bölgenin sıcak iklimi dikkate 

alındığında beyaza yakın açık renkte olan Antep taşının bölge için iyi bir yapı malzemesi 

olduğu görülmektedir. Dünyanın hiçbir kentinde, Gaziantep hariç hiçbir bölgesinde 

püskürük bazalt kayalar (Karataş) ile tortul kayalara (Antep taşı) doğada bir arada 

rastlanmaz. Halk mimarisi kimliğinin oluşumunda toplumun ekonomik ve sosyal yapısı 

belirleyici bir unsur olmuştur. 18. Yüzyılda Antep, sosyal ve ekonomik yapısı ile tipik bir 

Osmanlı kenti özelliğini gösterir.  

 Kentin önemli merkezi alanı Gaziantep Kalesi yerleşimin geliştiği mahallelerin 

kesişim noktasında yerini almıştır. Kale içinde yaşayan insanlarla ilgili kayıt 

bulunmaması, kent hane kayıtlarında ise vergiden muaf olduklarının gösterilmesi bu 

kanıyı doğrulamaktadır. Güvenliği sağlamak sebebiyle mahalleler kapılar ile birbirinden 
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ayrılmış ve yaşanan karışıklıklar esnasında kapılar kapatılmış, tehlikeye karşı önlem 

alınmıştır. Şehrin en düşük mahalle sayısı 950/1543 yılına ait tahrir defterinde 29 olarak 

belirtilmiştir.  

 
Şekil 3.1 Eski Gaziantep evleri (Başgelen 1999: 18) 

 Müslümanlar çoğunlukla Karagöz, Tıslaki, Şekeroğlu mahallelerinde, Ermeniler, 

Ermeni mahallesi olarak bilinen Mahalle-i Ermeniyan, Akyol ve Bey mahallelerinde, 

Museviler ise Düğmeci mahallesi ve çevresinde konumlanmışlardır. Zamanla nüfusun 

artmasıyla birlikte, XVI.-XVII. yüzyılda Şehrin güneyindeki yamaçlara doğru bir 

yayılma olmuş ancak bu yayılma sırasında tarım alanları korunmuş ve alanlar yerleşim 

bölgesine dönüşmemiştir (Yüce:2010,24). 

 
Şekil 3.2 Gaziantep Kale ve çevresi Mahalle Yerleşimi (Başgelen 1999: 14) 
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 Kent dokusu, bir dini yapı etrafında organik olarak gelişmiş olmakla beraber 

sokak ile yüksek duvarların ardında merkezi avlular etrafında oluşturulmuştur. Sıcak 

iklime sahip olan kent açık alanlarda gölge mekanlara duyulan ihtiyaç ile yapılar dar 

yollara gölge verecek şekildedir. Evlerin bazılarında üst katlar sokağa taşmış sokağın 

üzerini örten sivri kemerli tonozlara destek verilmiştir. “Kabaltı” denilen tonoz; sokakta 

gölgeli alanlar meydana getirmektedir. Kabaltılar yolun iki tarafındaki evin yol üstünde 

birleşmesiyle oluşmuş evlerde oda mekanları genişletilmiştir. (Yüce:2010,28). 

 Dar ve küçük sokaklar düz ve kemerli şemada kabaltılara sahiptir. Evin kabaltının 

üzerindeki bölümü oturma odası olarak kullanılmış çünkü bu oda geniştir. Sokağın 

genişliğine göre bir ya da birkaç penceresi, sıcak iklime sahip olan Güneydoğu Anadolu 

bölgesinin özelliğidir. Sokaklar, ev-sokak ilişkisi ve sokak boyunca devam eden daralma 

ile genişlemelerle kendine özgü kent kimliğini oluşturmuştur. 

 
Şekil 3.3 Gaziantep’te dar ve küçük sokaklar görünümü (C.Z. Bülbül;2014) 
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Şekil 3.4  Gaziantep’te dar ve küçük sokaklar görünümü (C.Z. Bülbül:2019) 

 Araçlar için yeterli genişliğe sahip olan sokaklar yakın genişlikte devam etmekte 

olup biçimleniş ve iklim faktörlerinin yanında sosyal olguların etkisi büyük olmuştur. Bu 

biçimde şekillenen sokak alanları aile hayatı mahremiyetini korumayı hedef almıştır. 

Karışık bir doku oluşturan sokakların bitişi bazen bir merdivene, bazen ise bir çıkmaza 

dönüştüğü gözlemlenmiştir. Çıkmaz sokaklar genellikle birkaç evin cümle kapısının 

açıldığı küçük meydanlar halinde düzenlenmiştir (Yüce:2010,28). Gaziantep Evlerinde 

yapıların parsele yerleşimi farklılıklar göstermektedir.  
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Tablo 3.1 Gaziantep Evlerin Plan Tipleri (Gamze Büyükmıhçı’ nın tezinden yararlanarak 

hazırlanmıştır) 

 SOFASIZ EV TİPİ DIŞ SOFALI EV TİPİ 
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Tablo 3.2 Gaziantep Evlerin Plan Tipleri (Gamze Büyükmıhçı’ nın tezinden 

yararlanarak hazırlanmıştır) 

AVLU CEPHESİ ZEMİN KAT PLANI 1. KAT PLANI 
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 Geleneksel evlerin sokak cephesi avlu cephesinden daha sadedir. Mahremiyet 

anlayışı ile sokak cephe yönünde avlu duvarları yüksek olarak kullanıma uygun görülmüş 

zemin katlar sağır duvar ile örülmüştür. 

 
Şekil 3.5 Geleneksel evlerin sokak cephesi (C.Z. Bülbül:2017) 

 
Şekil 3.6 Geleneksel evlerin sokak cephesi (C.Z. Bülbül:2014) 
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Şekil 3.7 Geleneksel evlerin avlu cephesi (C.Z. Bülbül:2017) 

 

Şekil 3.8 Geleneksel evlerin avlu cephesi (C.Z. Bülbül:2019) 

 Geleneksel Antep Evleri eyvanlı ve eyvansız plan tipinin kullanıldığı evler olarak 

iki düzendedir.  Eyvansız plan tipinde zemin katta yer alan odalar avlu yönüne üst kattaki 

odalar ise merdivene ve balkon şeklindeki geçiş konsollarına açılır şekilde 

düzenlenmiştir. Üst kata çıkış avluda bulunan taş merdivenle sağlanmaktadır. Bazı 

örneklerde evin içinde ahşap ya da avlu da bulunan merdivenden daha sade olan taş 

merdiven kullanılmaktadır. Evler, avlu yönüne açılan odalardan oluşur. Doğrudan hayatla 
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ilişkili önemli mekân olarak adlandırılan eyvan geleneksel Türk Evindeki sofa 

kullanımının aynısı olup odalar arası geçit mekanıdır. 

 
Şekil 3.9 Suyabatmaz mahallesi 378 tescil nolu yapı avludan üst kat oda çıkışı taş 

merdiven (C.Z. Bülbül:2015) 

 
Şekil 3.10 Suyabatmaz mahallesi Şehreküstü Konakları avludan üst kat oda çıkışı taş 

merdiven (C.Z. Bülbül:2014) 
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Şekil 3.11 Eyvan Görünüm (Başgelen 1999:73) 

 
Şekil 3.12 Suyabatmaz mahallesi Şehreküstü Konakları Eyvan Görünüm (C.Z. 

Bülbül:2014) 

 Aile genişledikçe mekanların eklendiği eyvansız plan tipinde, odalar tek yönde 

yer almaktadır. Eyvan burada bağlayıcı unsurdur. Avlu etrafında bağımsız kütlelerin yer 

aldığı evlerde yer almaktadır. Yapıların parsele konumlanma şekline göre farklılık 

göstermektedir “L” şemalı yapılar evlerin avlu etrafında konumlanmasına göre oluşan 

şemadır.  
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Şekil 3.13 Geleneksel Antep Evi Mağara Mekanı (C.Z. Bülbül:2018) 

 “Mağara” veya “mahzenler” kısımlarının yer aldığı “U” şemalı evlerde yer 

almaktadır. Kütleler iki ya da üç katlı olarak düzenlenmiştir. Hazna (kiler) olarak 

kullanılan alanlar kot farklılıkları ile oluşturulmuştur. “Bardak altı” mekânı olarak 

isimlendirilen alan depo görevindedir. Üst katlara avludaki merdiven ile çıkış 

sağlanmıştır. Daha sonraki dönemlerde konak gibi büyük evlerde, avludaki merdiven, 

yapı içine alınmıştır. Yapıların bazılarında hem avluda taş merdiven hem de yapı içinde 

ahşap ya da hem taş hem ahşap merdiven ile üst kat mekanlarına çıkışın sağlandığı 

örnekler vardır. 

 Gaziantep Evleri Sokak içindeki yerleşim özelliğine göre farklı isimlerle anılmış 

yöresel terimler kullanılmıştı; çıkmaz sokakta bulunana “dip gurna ev”, sokağın başında 

olana “köşe ev” denilir. Kültürümüzde mahremiyet anlayışı ile bahçe duvarları yüksek, 

sokak yönünde olan pencereler ahşap ya da demir panjurlu ve yüksek yapılmıştır.  

 Evlerinin inşasında iklimde hesaba katılmış ve binalar iki kütle halinde 

tasarlanmış genellikle orta kısmına avlu “hayat “ve havuz “ganne” yerleştirilmiştir. Evler 

avlu etrafında sıralanan odalardan oluşmuştur. Evlerin cephesi ahşap ve saç kaplı 

metalden oluşan kapılar, demir parmaklıklı ahşap pencereler, kuş pencereleri yöresel adı 

ile “kuş tağası”, kafesler, parmaklıklar, merdivenler, eyvanlar ve çıkmalar ile 

hareketlenmiştir.  
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Şekil 3.14 Gaziantep Evleri Sokak içindeki yerleşim ve çıkma (Başgelen 1999: 75) 

 
Şekil 3.15 Gaziantep Evleri Sokak içindeki yerleşim ve çıkma (C.Z. Bülbül:2014) 
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Şekil 3.16 Gaziantep Evleri Avlu Görünümü (URL 2) 

 
Şekil 3.17 Gaziantep Evleri Avlu Görünümü (C.Z. Bülbül:2018) 

 Hayat (avlu) ile çevrelenerek konumlanmıştır. Yaz aylarında vakit hayatta 

geçmektedir.  Servis ve yaşam birimlerinin yer aldığı hayat gün içinde en çok vakit 

geçirilen alandır. Avlu içerisinden merdiven ile ulaşılan “yazlık” dam denilen teraslar yer 

almaktadır. Mutfak (ocaklık), kiler, ıslak hacimler, mağara birimleri avludadır. 
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 Şekil 3.18 Avlu kapıları Görünümü (Başgelen 1999: 75) 

 
Şekil 3.19 Avlu Kapısı Detay çizimi (G. Dik:2006) 

 Geleneksel Antep evlerinde odalar esas yaşam birimi olup, yemek yemek, yatmak, 

oturmak, eylemlerinin tamamı bu mekanlar içinde gerçekleştirilmektedir. Aile yapılarına 

göre evlenen erkek çocuk evinden ayrılmaz ve genellikle avluda yeni oda mekânı 

oluşturur. Odaların girişinde “eşik” adı verilen, odalara girilmeden önce ayakkabıların 

çıkarılıp burada bırakılması amacını taşıyan aynı zamanda yemek hazırlanan, yıkanma 

ihtiyacının karşılandığı küçük servis mekânı olarak da kullanılmıştır. 
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Şekil 3.20 Geleneksel Antep evlerinde tandır odası görünümü (C.Z.Bülbül;2018) 

 Tandır ve mangal yardımıyla ısınma işlevinin gerçekleştiği odaların duvarları 

ahşap kaplıdır. Gömme dolapların yer aldığı ve “nacar” denilen ahşap kaplamaların yatak 

konulan bölümlerine yüklük, mutfak eşyalarının konulduğu kısma ise yine yöresel ismi 

ile “küpye yeri” denilmiştir. 

 
Şekil 3.21 Geleneksel Antep evlerinde nacarlı oda görünümü(C.Z. Bülbül;2018) 

 Mutfak ocaklık mekânı yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, servisi ve yemek 

için gerekli araç gereçlerin depolanmasını sağlamıştır.  Bu mekanlar Antep evlerinde 
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ailenin sosyal yapısına, kültürel özelliklerine, alışkanlıklarına ve ekonomik durumuna 

bağlı olarak da mekânın büyüklüğü değişkenlik gösterir. 

 
Şekil 3.22 Geleneksel Antep evlerinde mutfak ocaklık mekanı görünümü 

(Taşdoğan,2008:11) 

 Geleneksel Gaziantep evlerinde taş malzeme yığma yapım tekniğinde 

kullanılmıştır. Yüzyıllar boyunca uygulanan bu teknikte inşa edilmiş yapıların birçoğu 

günümüze kadar gelmiştir. Bölgede Taş malzemenin kullanım nedeni kalkerin bölgede 

bol miktarda oluşu ve işlemeye elverişli olmasıdır. Yapı taşları olarak kalkerden 

yararlanılır, bu taşlar beyaz renklidir. Gaziantep ve yakın bölgelerde bulunan 

mağaralardan kesilerek elde edilmektedir. Kentte kullanılan belli başlı taş ocakları 20–25 

km. uzaklıktaki Antep Karakuyusu. 40 km. uzaklıktaki Bostancık ve 20 km. uzaklıktaki 

Topaktaş Ocağıdır. Keymık taşı kalker cinsi, az gözenekli, az su emen, beyaz taş cinsi 

olup sert ve sıkı bir taştır. Ocaktan çıkartılması, işlenmesi diğer taşlara göre zor ve pahalı 

bir yapı malzemesidir.  Havara Taşı, Bilimsel adıyla “Marnlı Miosen” denilen beyaz 

renkli zamanla sararan kalker karakterli olup gözle görülmeyecek kadar küçük gözenekli, 

yumuşak, ocaktan çıkarılması, işlenmesi kolaydır. Bazalt taşa rengi siyah olduğu için 

Karataş denilmektedir. Çok sert bir yapıya sahiptir. Bazalt oluşumludur ve çevrede açık 

araziden elde edilmektedir. İşlenmesi ve kesilmesi oldukça zordur. Antep Pembe ve 

Beyaz Mermeri ise damarlı, sert, işlenmesi zor, kirli beyaz renkli, cila kabul edebilen bir 

taştır (Kanalıcı, 2010, 45). 

.  
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Şekil 3.23 Keymık Taş ve Havara Taş örnekleri (Kanalcı, 2010,45) 

 Geleneksel Gaziantep Evler ‘inde olduğu gibi tez konusu yapılarında yapı 

malzemesi taştır. Taş malzeme kullanılan yığma tekniğinde bir yapı türü yüzyıllar 

boyunca kullanılmış ve bu teknikte inşa edilmiş birçok yapı günümüze ulaşmıştır ve 

kullanılmaktadır. Sokak cephe duvarların üzerinde sıva kullanılmamıştır. Sadece odaların 

içi ve ahşap kaplama olmayan tavanlar sıvalıdır. Avlu zeminleri renkli taşlarla, geometrik 

şekillerde kaplanmıştır. 

 
Şekil 3.24 Antep Pembe , Beyaz Mermeri ve Karataş’ın zeminde kullanımı (Kanalıcı, 

2010,46) 
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Şekil 3.25 Antep Pembe, Beyaz Mermeri ve Karataş’ın zeminde kullanımı (C.Z. 

Bülbül;2018) 

 Geleneksel Gaziantep Evler ‘inde, taştan sonra kullanılan ikinci malzeme ahşaptır.  

Taş malzemeye, ahşap malzemeden daha çok yer verilmiştir.  Ağacın az olması ve ahşap 

malzemenin genellikle dışarıdan getiriliyor olması kullanımı azaltmıştır.   

 Odalarda tavan ve nacarlarda, iç mekanlarda kapılar, pencereler, pencere iç 

kapakları, dolaplar, duvar kaplamaları ahşaptan yapılmıştır. Dolap kapakları, duvar 

kaplamaları ve iç pencere kapakları genelde aynı model yapılmıştır. Üzerine yapılan 

oymalar, süslemeler ve motifler, birbirinin devamı şeklinde olup geometrik formludur.   

 

Şekil 3.26 Gaziantep Suyabatmaz mahallesi, geleneksel Gaziantep evi ahşap nacar 

kaplama görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.27 Gaziantep Bey mahallesi, geleneksel Gaziantep evi ahşap tavan kaplama 

görünümü (C.Z.Bülbül;2018) 

 
Şekil 3.28 Gaziantep Suyabatmaz mahallesi, geleneksel Gaziantep evi ahşap nacar 

kaplama görünümü (C.Z. Bülbül;2019) 

Metal yapı malzemesi en çok merdiven korkuluklarında, pencerelerde ve sac kaplı 

kapılarda rastlanmaktadır.   
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Şekil 3.29 Gaziantep Hasan Süzer Müzesi merdiven korkulukları görünümü 

(C.Z.Bülbül;2018) 

 
Şekil 3.30 Gaziantep Suyabatmaz mahallesi, geleneksel Gaziantep evi pencere 

korkulukları görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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3.1 Analiz Paftaları 

 Suyabatmaz mahallesinde, değerlendirme ve karşılaştırması yapılan üç geleneksel 

Gaziantep evinin bulunduğu alanda, yapı işlevi, kat adetleri, yapım tekniği, bina durumu 

ve korunacak değerler olarak 5 ana başlık altında çevre analizleri yapılmıştır. 

 
Şekil 3.1.1 Çalışma alanı doluluk boşluk analizi 

 
Şekil 3.1.2 Çalışma alanı sınırları içerisinde, karşılaştırması yapılan üç geleneksel 

Gaziantep evinin konumu 

3.1.1 Yapı İşlev Analizi 

 Çalışma alanı içinde bulunan 35 bina arasında yapılan analizlere göre, cadde 

üzerinde bulunan yapıların yoğunlukta konut + ticari olarak işlevlerini sürdürmektedir. 
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 Analizi yapılan yapıların, %34 ü konut, %40 ı konut + ticari, %20 si ticari, %3 ü 

dini yapı %3 ü kamusal yapı olarak işlevini sürdürmektedir.   

 Tez konusu olan evlerden 477 ada 60 parselde bulunan yapı yeniden işlevlendirme 

sonucunda kamusal yapı olarak, 478 ada 88 parselde bulunan yapı yeniden işlevlendirme 

sonucunda ticari yapı olarak kullanılmaktadır. 477 ada 62 parselde bulunan yapı ise ilk 

yapım şekline uygun olarak konut olarak işlevini sürdürmektedir.                                   

 
Şekil 3.1.1.1 Yapı işlev analizine göre bina envanterinin konumsal dağılımı 

 
Şekil 3.1.1.2 Yapı işlev analizine göre bina envanterinin yüzdelik dağılımı 

Tablo 3.1.1.1 Yapı işleve analizine göre bina envanterinin sayısal dağılımı 

Özgün İşlev Bina Adedi 

Konut 12 

Konut + Ticari 14 

Ticari 7 

Dini Yapı 1 

Kamusal Yapı 1 

34%

40%

20%

3%

3% YAPI İŞLEV ANALİZİ

Konut

Konut + Ticari

Ticari

Dini Yapı

Kamusal Yapı
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3.1.2 Kat Adedi Analizi 

 Çalışma alanı içinde bulunan 35 bina arasında yapılan analizlere göre, çoğunlukta 

2 katlı binalar bulunmaktadır. 

 Analizi yapılan yapıların, %54 ü 2 katlı, %23 ü 3 katlı, %17 si 1 katlı, %3 ü 4 

katlı, %3 ü 6 katlı olarak bulunmaktadır. Tez konusu olan üç ev 2 katlıdır. 

 
Şekil 3.1.2.1 Kat adedi analizine göre bina envanterinin konumsal dağılımı 

 
Şekil 3.1.2.2 Kat adedi analizine göre bina envanterinin yüzdelik dağılımı 

Tablo 3.1.2.1 Kat adedi analizine göre bina envanterinin sayısal dağılımı 

Kat Adedi Bina Adedi 

1 Katlı 6 

2 Katlı 19 

3 Katlı 8 

4 Katlı 1 

6 Katlı 1 

17%

54%

23%

3% 3%

KAT ADEDİ ANALİZİ

1 Katlı

2 Katlı

3 Katlı

4 Katlı

6 Katlı
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3.1.3 Yapım Tekniği Analizi 

 Çalışma alanı içinde bulunan 35 bina arasında yapılan analizlere göre, çoğunlukta 

yığma kagir binaların bulunduğu tespit edilmiştir. 

 Analizi yapılan yapıların, %52 si Yığma kagir, %37 si Kagir, %11 i betonarme 

olarak bulunmaktadır. Tez konusu olan üç ev kagir olarak inşa edilmiştir. 

 
Şekil 3.1.3.1 Yapım tekniği analizine göre bina envanterinin konumsal dağılımı 

 
Şekil 3.1.3.2 Yapım tekniği analizine göre bina envanterinin yüzdelik dağılımı 

Tablo 3.1.3.1 Yapım tekniği analizine göre bina envanterinin sayısal dağılımı 

Yapım Tekniği Bina Adedi 

Yığma Kagir 18 

Kagir 13 

Betonarme 4 

52%
37%

11%

YAPIM TEKNİĞİ ANALİZİ

Yığma Kagir

Kagir

Betonarme
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3.1.4 Bina Durum Analizi 

 Çalışma alanı içinde bulunan 35 bina arasında yapılan analizlere göre, binaların 

çoğunluğunun cephe restorasyonu yapıldığı tespit edilmiştir. 

 Analizi yapılan yapıların, %63 ünün cephe restorasyonu yapıldığı, %23 ü restore 

edildiği, %8 inin durumunun kötü olduğu ve %6 sının orta durumda olduğu tespit 

edilmiştir. 

 Tez konusu olan evlerden 477 ada 60 parselde bulunan yapı ve 478 ada 88 

parselde bulunan yapı restore edilmiştir. 477 ada 62 parselde bulunan yapının cephe 

restorasyonu yapılmıştır. 

 
Şekil 3.1.4.1 Bina durumu analizine göre bina envanterinin konumsal dağılımı 

 
Şekil 3.1.4.2 Bina durumu analizine göre bina envanterinin yüzdelik dağılımı 

 

 

8%
6%

63%

23%

BİNA DURUMU ANALİZİ

Kötü

Orta

Cephe Restorasyonu

Restore Edilmiş
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Tablo 3.1.4.1 Bina durumu analizine göre bina envanterinin sayısal dağılımı 

Bina Durumu Bina Adedi 

Kötü 3 

Orta 2 

Cephe Restorasyonu 22 

Restore Edilmiş 8 

3.1.5 Korunacak Değerler Analizi 

 Çalışma alanı içinde bulunan 35 bina arasında yapılan analizlere göre, çoğunlukta 

tescilli sivil mimarlık örneği yapılar bulunmaktadır. 

 Analizi yapılan yapıların, %37 si tescilli sivil mimarlık örneği, %14 ü Tescile 

değer sivil mimarlık örneği, %32 si çevreye uygun yapı, %32 si çevreye uygun yapılar, 

%14 ü çevreye aykırı yapı ve %3 lük kısımda anıtsal yapı olarak bulunmaktadır. 

 Tez konusu olan evlerden 477 ada 60 parselde bulunan yapı ve 478 ada 88 

parselde    bulunan yapı tescilli sivil mimarlık örneğidir. 477 ada 62 parselde bulunan 

yapı tescile değer sivil mimarlık örneğidir. 

 
Şekil 3.1.5.1 Korunacak değerler analizine göre bina envanterinin konumsal dağılımı 
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Şekil 3.1.5.2 Korunacak değerler analizine göre bina envanterinin yüzdelik dağılımı 

Tablo 3.1.5.1 Korunacak değerler analizine göre bina envanterinin sayısal   

dağılımı 

Korunacak Değerler Bina Adedi 

Tescilli Sivil Mimarlık Örnekleri 13 

Tescile Değer Sivil Mimarlık Örnekleri 5 

Çevreye uygun yapılar 11 

Çevreye aykırı yapı 5 

Anıtsal yapı 1 

 

 
Şekil 3.1.5.3 Çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan binaların parsel numaraları 

Tablo 3.1.5.2 Çalışma alanı içerisinde bulunan 35 binanın çevre analizi sonuçları 
Parsel Yapı İşlevi Kat 

Adedi 

Yapım 

Tekniği 

Bina Durumu Korunacak 

Değerler Analizi 

38 Dini Yapı 2 Yığma Kagir Restore Edilmiş Anıtsal yapı 

178 Konut 1 Yığma Kagir Orta Çevreye aykırı 

yapı 

162 Konut + Ticari 2 Betonarme Cephe Restorasyonu Çevreye aykırı 

yapı 

37%

14%

32%

14%

3%

KORUNACAK DEĞERLER ANALİZİ  

Tescilli Sivil Mimarlık Örnekleri

Tescile Değer Sivil Mimarlık
Örnekleri
Çevreye uygun yapılar

Çevreye aykırı yapı

Anıtsal yapı
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126 Konut + Ticari 3 Betonarme Cephe Restorasyonu Çevreye aykırı 

yapı 

125 Konut + Ticari 4 Betonarme Restore Edilmiş Çevreye aykırı 

yapı 

14 Konut + Ticari 6 Betonarme Restore Edilmiş Çevreye aykırı 

yapı 

67 Konut 2 Kagir Restore Edilmiş Çevreye uygun 

yapılar 

85 Konut + Ticari 2 Kagir Cephe Restorasyonu Çevreye uygun 

yapılar 

91 Ticari 1 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Çevreye uygun 

yapılar 

102 Ticari 2 Yığma Kagir Restore Edilmiş Çevreye uygun 

yapılar 

118 Konut + Ticari 2 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Çevreye uygun 

yapılar 

5 Ticari 3 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Çevreye uygun 

yapılar 

130 Ticari 3 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Çevreye uygun 

yapılar 

44 Konut 3 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Çevreye uygun 

yapılar 

106 Konut + Ticari 3 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Çevreye uygun 

yapılar 

120 Konut + Ticari 3 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Çevreye uygun 

yapılar 

16 Konut + Ticari 3 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Çevreye uygun 

yapılar 

62 Konut 2 Kagir Cephe Restorasyonu Tescile değer-sivil 

mimarlık örn. 

66 Konut 2 Kagir Cephe Restorasyonu Tescile değer-sivil 

mimarlık örn. 

61 Konut 2 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Tescile değer-sivil 

mimarlık örn. 

76 Konut 2 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Tescile değer-sivil 

mimarlık örn. 

107 Konut 2 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Tescile değer-sivil 

mimarlık örn. 

71 Konut 1 Kagir Kötü Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

92 Konut 1 Kagir Kötü Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

77 Konut + Ticari 2 Kagir Orta Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

73 Konut 2 Yığma Kagir Kötü Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

88 Ticari 2 Kagir Restore Edilmiş Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

89 Konut 2 Kagir Restore Edilmiş Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

182 Konut + Ticari 2 Kagir Cephe Restorasyonu Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 
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82 Konut + Ticari 2 Kagir Cephe Restorasyonu Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

83 Konut + Ticari 3 Kagir Cephe Restorasyonu Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

54 Ticari 1 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

55 Ticari 1 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

60 Kamusal Yapı 2 Kagir Restore Edilmiş Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

87 Konut + Ticari 2 Yığma Kagir Cephe Restorasyonu Tescilli-sivil 

mimarlık örn. 

3.2 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel 

 Geleneksel Konut Mimarisinde yerini alan yapılar arasında Suyabatmaz 

mahallesi, 65 pafta, 478 ada, 88 parselin konumu, plan ve mimari özellikleri, malzeme 

teknik ve süsleme özellikleri incelenmektedir.  

3.2.1 Yapının Konumu  

 Gaziantep İli Suyabatmaz Mahallesi, 65 pafta, 478 ada, 88 parsel üzerinde yer 

alan yapının bulunduğu konumun kuzeybatı cephe yönünde Ağa Cami bulunmaktadır. 

Yapının çevresi geleneksel mimari özelliklerini tamamen ve kısmen koruyan komşu 

parseller ile çevrilidir. Yapının yapım yılıyla ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber 

mahallenin 1800 ‘lü yıllarda kurulduğu kesin olarak bilinmektedir (Parlak,2017:117). 

Dolayısıyla evin bu dönemlerde yapıldığı düşünülmektedir.  

 Yapı günümüzde kafe olarak işlevini devam ettirmektedir. Sözlü kaynaklara göre 

bu yapı 200 yıllıktır. Avlunun Güneyinde bulunan yapının üst kısmı sonradan eklenmiştir. 

1950 li yıllarda yapılan ekleme ile yapı genişletilmeye çalışılmış bu ek ile kazanılan oda 

1960 lı yıllarda diğer oda ile birbirine bağlamak amacıyla betonarme plak 

oluşturulmuştur.  
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Şekil 3.2.1.1 478 ada, 88 parsel konumu (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel 

Sorgulama Uygulaması 2019) 

 
Şekil 3.2.1.2 Yapıya ek yapılan betonarme plak görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

3.2.2 Plan Özellikleri  

 Suyabatmaz mahallesi 5002 nolu sokağın kuzeybatı yönünde bulunan demir 

kapıdan avluya giriş sağlanmaktadır.  Yapı avlulu (hayatlı) evler plan şemasındadır. Orta 

avlu etrafına sıralanan odaların oluşturduğu plan şeması, yapının eklemlenebilir olması, 

strüktürünün sadeliği ve yerel malzeme kullanımı önemli mimari özellikleridir. Sosyal 

hayatın en önemli yanı olan mahremiyet anlayışı, yapının plan ve cephe sistemlerini 

oluşturmuştur. Yüksek avlu duvarları ile avluya tüm mekanları toplama özelliği verilmiş 

ve günlük yaşamın gerektirdiği ihtiyaçların karşılanması burada sağlanmıştır. Avlu 

yapının merkezidir avlunun kuzeydoğu ve güneybatı yönünde yer alan oda mekanları ile 
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üst katların bağlantısı avlunun kuzeybatı yönünde konumlanan karşılıklı iki adet taş 

merdiven ile sağlanmıştır.  

 

Şekil 3.2.2.1 Suyabatmaz Mahallesi 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin vaziyet planı. 

(B.H. Gören;2016) 

 Yapı içe dönük olarak çözümlenirken yönlendirilmesi farklı kriterler dikkate 

alınmıştır. Hem şehrin etkin rüzgâr yönü olan batıya açıktır; hem de kışın doğal ısınmayı 

sağlayacak olan güney yönüne bakmaktadır. Yapının orijinal kullanımda yazın kuzeye 

bakan odalarda; kışın güneye bakan odalarda yaşanmaktadır. Yapının ana mekânlarına 

avluya açılan kapılar veya merdivenler ile avludan ulaşılmaktadır.  

 
Şekil 3.2.2.2 Avlu girişi görünüm (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.2.3 Güneybatı yönündeki 1. kat odalara ulaşım sağlayan L formlu taş 

merdivenler (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.4 Kuzeydoğu yönündeki 1. kat odaya ulaşım sağlayan taş merdivenler (C.Z. 

Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.2.5 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin zemin 

kat rölövesi (B.H. Gören;2016)  

 Avlu giriş kapısının hemen yanında kuzeydoğu yönünde Z05 nolu tuvalet mekânı 

yer almaktadır. 105 x 149 ebatlarında olan mekânın döşemesi şap, duvarları sıva tavanı 

ise ahşap kirişlemelidir.   
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Şekil 3.2.2.6 Z05 nolu Tuvalet mekanı görünüm (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.7 Z05 nolu Tuvalet mekanı ahşap kirişleme görünüm(C.Z. Bülbül;2016) 

 Zemin katta yer alan, Z01 avlu mekanının kuzeydoğusunda bulunan, Z04 nolu 

mekân oda olarak kullanımda olup 372 x 320 ebatlarındadır. Mekânın kuzeybatı 

duvarında bacası kapatılmış bir ocaklık bulunmaktadır. Z04 nolu mekânın orijinalinde 

mutfak olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Döşemesi şap olarak düzenlenen mekânın 

girişi 88 x 182 ölçülerinde ahşap çift kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. Kapının yanında 75 

x 175 ölçülerinde ahşap dört kanatlı pencere bulunmaktadır. Mekânın doğal havalandırma 

ve aydınlanması avluya bakan bu pencerede sağlanmaktadır. Duvarları kesme taş olan 

mekânın tavanı ahşap kirişlemeli olarak düzenlenmiştir.  
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Şekil 3.2.2.8 Z04 nolu oda mekanının bacası kapatılmış ocaklık görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.9 Z04 nolu oda mekanı ahşap kapı görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.10 Z04 nolu oda mekanı kesme taş duvar ve pencere görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 



51 

  Zemin katta yer alan, Z01 avlu mekanının kuzeydoğusunda bulunan, Z03 nolu 

mekân mutfak olarak kullanımda olup 367 x 240 ebatlarındadır. Döşemesi şap olarak 

düzenlenen mekânın girişi güneybatı cephesinde bulunan 88 x 182 ölçülerinde ahşap çift 

kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. Ahşap kapının yanında 50 x 80 ölçülerinde ahşap pencere 

bulunmaktadır. Duvarları sıva olan mekânın tavanı betonarmedir. Mekânın Güneydoğu 

cephesinde sonraki dönemlerde eklenen betonarme tezgah bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.2.2.11  Z03 nolu mutfak mekanına giriş görünümü (C.Z.Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.2.2.12 Z03 nolu mutfak mekanı ahşap kapı ve betonarme tavan görünümü 

(C.Z.Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.2.13 Z03 nolu mutfak mekanı ahşap pencere görünümü (C.Z.Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.14 Z03 nolu mutfak mekanı tezgah görünümü  (C.Z.Bülbül;2016) 

  Z03 nolu oda mekanının Kuzeydoğu duvarında, döşemesi şap olarak 

düzenlenen, girişi 66 x 170 ölçülerinde ahşap kapıdan sağlanan Z06 depo mekânı 

bulunmaktadır. Duvarları sıva olan mekânın tavanı betonarmedir. 
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Şekil 3.2.2.15 Z06 nolu depo mekanı ahşap kapı görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.16 Z06 nolu depo mekanı duvar ve betonarme tavan görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

  Zemin katta yer alan, Z01 avlu mekanının güneybatı yönünde bulunan, Z02 nolu 

mekân oda olarak kullanımda olup 476 x 330 ebatlarındadır. Döşemesi şap olarak 

düzenlenen mekânın girişi Kuzeydoğu yönünde bulunan 88 x 182 ölçülerinde ahşap çift 

kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. Kapı girişinde oda mekânından 10 cm düşük kotta eşik 

bulunmaktadır. Kapının yanında 3 adet 70 x 175 ölçülerinde ahşap çift kanatlı pencere 

bulunmaktadır. Tavanı ahşap kirişlemeli olarak düzenlenmiştir. Bütün duvarlarda devam 

eden raflı, çekmeceli ve kapaklı ahşap nacar kaplama yapılmıştır. 
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Şekil 3.2.2.17 Z02 nolu oda mekanı ahşap nacar görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.2.2.18 Z02 nolu oda mekanı ahşap kirişlemeli tavan görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.19 Z02 nolu oda mekanı ahşap pencere görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 



55 

 Z02 nolu oda mekanının kuzeybatı yönündeki duvarında, Z03 nolu oda mekanına 

girişi sağlayan 85x 150 ölçülerinde ahşap dolap kapağı şeklinde ki kapı bulunmaktadır. 

 
Şekil 3.2.2.20 Z03 nolu oda mekanına girişi sağlayan ahşap kapı görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

   Z03 nolu mekân oda olarak kullanımda olup 326 x 183 ebatlarındadır. Z02 oda 

mekânından 30 cm düşük kotta bulunmaktadır. Mekânın döşemesi şap olarak 

düzenlenmiştir. Duvarları sıvalı, tavanı ahşap kirişlemelidir. Z03 oda mekanının 

kuzeydoğu duvarında 40 x 80 ölçülerinde ahşap pencere bulunmaktadır. Mekânın doğal 

havalandırma ve aydınlanması avluya bakan bu pencereden sağlanmaktadır. 

 
Şekil 3.2.2.21 Z03 nolu oda mekanının ahşap kirişlemeli tavan ve duvar görünümü 

(C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.2.22 Z03 nolu oda mekanının ahşap pencere görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.23 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin 1. 

kat rölövesi (B.H. Gören;2016) 
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 1. Kat 102 nolu mekân oda olarak kullanımda olup 340 x 200 ebatlarındadır. 

Avluda bulunan L formlu taş merdivenin ara sahanlığından, 1,75 m kotundan odaya giriş 

sağlanmaktadır. Döşemesi şap olarak düzenlenen mekânın girişi 88 x 182 ölçülerinde çift 

kanatlı ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Kuzeybatı ve Güneybatı duvarı gömme dolaplı 

ahşap nacar kaplamalıdır. Diğer duvarları kesme taş üzeri sıvalı, tavanı ahşap kirişlemeli 

olarak düzenlenmiştir. Kapının yanında bulunan 60x 100 ölçülerindeki ahşap çift kanatlı 

pencereden mekânın doğal havalandırma ve aydınlatması sağlanmaktadır. 

 

Şekil 3.2.2.24 101 nolu oda mekanının giriş görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.2.2.25 101 nolu oda mekanının ahşap kapı ve pencere görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.2.26 101 nolu oda mekanının ahşap kaplama duvar görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

  Avluda bulunan L taş merdivenden ulaşılan 101 nolu oda mekânı, 2,90 m 

kotunda bulunmaktadır. 331 x 480 ebatlarında olan 1. kat 101 nolu odada tekne tavan 

kullanılmıştır. İşçiliği oldukça güzel ve korunmuş durumdadır. Bu oda yapının esas 

yaşam alanını oluşturmaktadır, günlük diğer işlevler diğer odalarda 

gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla mekânlar çok amaçlı çözümlenmiştir. Duvarları ahşap 

nacar kaplanmış ve dolaplarla bir bütünlük oluşturmuştur. Nacarlar raflı, çekmeceli ve 

kapaklı olarak düzenlenmiştir. Mekâna 85 x 185 ölçülerindeki ahşap çift kanatlı kapıdan 

Güneybatı yönünden girilmektedir. Kapının yanında üç adet 75 x 175 ölçülerinde ahşap 

dört kanatlı pencere bulunmaktadır. 

 
Şekil 3.2.2.27 101 nolu oda mekanı tekne tavan ve ahşap nacar duvar kaplaması 

görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.2.28 101 nolu oda mekanı ahşap kapı görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.29 101 nolu oda mekanı ahşap pencere görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 101 nolu oda mekanının Kuzeybatı duvarında bulunan dolaptan geçilerek 5 

basamakla yöresel tabirle bardak altı olarak adlandırılan çatı altına ulaşılmaktadır. 
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Şekil 3.2.2.30 101 nolu oda mekandan çatı altına çıkış merdiveni. (C.Z. Bülbül;2016) 

  Z01 Avlu mekanının kuzeydoğusunda bulunan taş merdivenle ulaşılan terastan 

geçilerek 435 x 365 ebatlarındaki, 103 nolu oda mekanına ulaşılmaktadır. Yapılan sözlü 

araştırmalara göre 1950li yıllarda yapıya eklenen bu mekân oda olarak kullanımda olup 

döşemesi şap olarak düzenlenmiştir. Mekânın girişi Güneydoğu yönünde bulunan 90 x 

230 ölçülerindeki çift kanatlı ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Kapının yanında 75 x 180 

ölçülerinde ahşap dört kanatlı pencere bulunmaktadır. Kapının diğer yanında 104 nolu 

banyo mekanına girişi sağlayan 85 x 170 ölçülerinde ahşap kapı bulunmaktadır. 103 nolu 

oda mekanının bütün duvarları ahşap nacar kaplamadır. Mekânın Güneydoğu duvarında 

iki tane 100 x 180 ölçülerinde ahşap dört kanatlı pencere, Güneybatı duvarında üç tane 

100 x 180 ölçülerinde ahşap dört kanatlı pencere bulunmaktadır.  Tavanı düz çıtalı ahşap 

tavan sisteminde yapılmıştır. 

 
Şekil 3.2.2.31 103 nolu oda mekanına giriş görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.2.32 103 nolu oda mekanı ahşap pencere görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.33 103 nolu oda mekanı ahşap dolap ve ahşap düz çıtalı tavan görünümü. 

(C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.34 103 nolu oda mekanı ahşap kapı ve 104 nolu banyo mekanına giriş kapısı 

görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 
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 103 nolu oda mekânından giriş sağlanan 104 nolu banyo mekanı 135 x 115 

ebatlarındadır. Döşemesi beton, duvarları kesme taş olup tavanı saç kaplamadır.  

 
Şekil 3.2.2.35 104 nolu banyo mekanı duvar görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.2.36 104 nolu banyo saç tavan görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 

3.2.3 Cephe Özellikleri   

 Yapının 5002 nolu sokak cephesinde, yüksek avlu duvarı bulunmaktadır. Sağır 

avlu duvarında kemerli avlu giriş kapısı bulunmaktadır. 5002 nolu sokağa bakan 

pencereler cephede demir korkulukludur.  Dış cephe oldukça sade ve işçiliksizdir. Sokak 

cephesinin yalın olmasının yanı sıra, avlu cephesinde hareketlilik dikkat çekmektedir. 

Kullanılan ana unsur olan merdiven ve sahanlıklar profilli taşlarla işlenerek güzel örnek 

sergilemiştir. Kapı ve pencereler ise düzenli bir şekilde sıralanıp oda pencerelerinin 

üzerine dairesel formlu kuş pencereleri eklenmiştir.  
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Şekil 3.2.3.1 5002 nolu sokaktan avlu giriş kapısı görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.3.2 5002 nolu sokağa bakan demir korkuluklu pencere görünümü. (C.Z. 

Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.3.3 Suyabatmaz mahallesi, 65 pafta, 478 ada, 88 parseldeki yapının 5002 nolu 

sokak cephesi görünümü. (C.Z. Bülbül;2019) 

 
Şekil 3.2.3.4 Suyabatmaz mahallesi, 65 pafta, 478 ada, 88 parseldeki yapının Güneybatı 

cephe görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.3.5 Suyabatmaz mahallesi, 65 pafta, 478 ada, 88 parseldeki yapının Güneybatı 

cephe görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.3.6 Suyabatmaz mahallesi, 65 pafta, 478 ada, 88 parseldeki yapının Güneybatı 

cephe görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.2.3.7 Suyabatmaz mahallesi, 65 pafta, 478 ada, 88 parseldeki yapının 

Kuzeydoğu cephe görünümü. (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.3.8 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin çatı 

planı rölövesi (B.H. Gören;2016)  
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Şekil 3.2.3.9 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin A-A 

kesiti rölövesi (B.H. Gören;2016)  

 
Şekil 3.2.3.10 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin B-B 

kesiti rölövesi (B.H. Gören;2016)  
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Şekil 3.2.3.11 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin C-C 

kesiti rölövesi (B.H. Gören;2016)  

 
Şekil 3.2.3.12 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin 

kuzeybatı cephe(giriş cephesi) rölövesi (H.B.Gören;2016)  
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Şekil 3.2.3.13 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin 

güneybatı cephe rölövesi (B.H. Gören;2016)  

 
Şekil 3.2.3.14 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi, 65 Pafta, 478 Ada, 88 Parsel evin 

kuzeydoğu cephe rölövesi (B.H. Gören;2016)  
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3.2.4 Yapım Tekniği ve Malzeme  

 Yapı yığma yapım tekniği ile inşa edilmiştir.  Geleneksel Gaziantep evlerinde tüm 

mekanların iç cephe duvarları genellikle kesme taş olup Z02, 101, 102, 103 nolu odalarda 

olduğu gibi nacarlar taşın üzerinde yer alır. Avlu ve giriş cephesi duvarlarında dışta yerel 

kesme taş kullanılmıştır. Dış cephelerde kesme taş derzsiz işlenmiştir. Üst oda duvarları 

kaba kesme taş ile inşa edilerek ahşap kaplama ve yüklüklerle zenginleştirilmiştir. En üst 

oda 50 cm kalınlığında kaba kesme taş üzeri, geleneksel sıva ile sıvanmıştır. Oda içindeki 

yüklük yerlerinde ise ahşap çıkma sistemi ile yapılmış dış cepheleri ahşabın dış etkilere 

mukavim olabilmesi amacıyla sac (tutya) kaplanmıştır. Dış cephede genelde tüm ana kapı 

ve doğrama açıklıkları basık kemer lento ile geçilmiştir. Nişler genelde düz ahşap lentolar 

ile geçilmiştir. 

 
Şekil 3.2.4.1 Yapı kemer düzeni (C.Z. Bülbül;2016) 

 Kapı ve pencereler benzerlikler göstermekle birlikte mekân ve açıklık niteliklerine 

göre çeşitlenmektedir. Kesme taş malzeme kullanılan yapı; oda mekanlarında ahşabı, avlu 

iç cephesinde merdiven korkulukları ve dış cephesinde yer alan pencerelerde ise demiri 

yardımcı malzeme olarak kullanmıştır. Yapının ahşap işçilikler açısından zengin olduğu 

bugüne kalan kapak, niş süsleri gibi parçalardan anlaşılmaktadır.  
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Şekil 3.2.4.2 Z02 nolu oda mekanı ahşap nacar ve pencere görünümü. (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.4.3 Avlu iç cephesinde merdiven korkulukları (C.Z. Bülbül;2016) 

3.2.5 Mimari Öğeler  

 Duvarlar; Oda duvarları kesme havara taşı ile inşa edilerek ahşap kaplama ve 

yüklüklerle zenginleştirilmiştir. Oda içindeki yüklük yerlerinde ise ahşap çıkma sistemi 

ile yapılmış dış cepheleri ahşabın dış etkilere mukavim olabilmesi amacıyla sac (tutya) 

kaplanmıştır. 

 Boşluklar; Yapının dış mekân cephe açıklıkları, mekân aralarındaki geçişler 

önemli mimari öğelerdir ve çeşitlilikleri ile yapıyı zenginleştirmektedirler. Dış cephede 

genelde tüm ana kapı ve doğrama açıklıkları basık kemer düzenindedir.  
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 Doğramalar; Dolaplar kapı ve pencereler benzerlikler göstermekle birlikte mekân 

ve açıklık niteliklerine göre çeşitlenmektedir. Pencere ve kapı doğramaları dış cephelerde 

taş söve arasına; dolaplar ise taş sövenin hemen içine doğrama arkasına yerleştirilmiştir. 

Yapının ahşap işçilikler açısından zengin olduğu bugüne kalan kapak, niş süsleri gibi 

parçalardan anlaşılmaktadır. 

 Döşemeler; Döşemelerde bulunan ahşap kirişlemeler sonucunda oluşmuştur. 

Odalara göre işçiliği artan tavanlar birkaç tipte oluşturulmuştur. Bunlar; Döşemeleri 

taşıyan ahşap kirişlemelerin açıkta bırakıldığı hatıllı tavanlar, Döşemeleri taşıyan ahşap 

direklerin kaplandığı düz çıtalı tavanlar ve 101 nolu odadaki tekne tavandır.  

 
Şekil 3.2.5.1 Z02 nolu oda döşemeleri taşıyan ahşap kirişlemelerin açıkta bırakıldığı 

hatıllı tavanlar (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.2.5.2 103 nolu oda döşemeleri taşıyan ahşap direklerin kaplandığı düz çıtalı 

tavanlar (C.Z. Bülbül;2016) 
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3.2.6 Bezeme 

 Yapı dış cephesi oldukça sadedir. Pencere ve kapılarda basık kemerler 

kullanılarak cephede hareketlilik sağlanmıştır. Taş süslemeler oldukça sadedir ve 

çoğunlukla avlu cephesinde merdiven altı profillerde kullanılmıştır. Metal süslemeler 

merdiven korkulukları ve pencere korkuluklarında rastlanmaktadır. İç mekânlardaki 

ahşap, bulunduğu mekâna görsel açıdan büyük bir zenginlik katmıştır. Dolap kapakları, 

duvar kaplamaları, pencere kepenkleri ve iç kapılar, aynı modelde birbirini 

tamamlamıştır. Kalın taş duvarlarda açılmış olan pencerelerde, oda içlerinde nacar 

kaplama yapılarak 101 102 103 nolu odada tüm kapaklar kapatıldığında oda içi işlenmiş 

bir ahşap kutu görünümündedir. Ahşap hatıllarda ve nacarlarda herhangi bir kalem işi 

bezemeye rastlanmamıştır.  

 
Şekil 3.2.6.1 Yapı dış cephe penceresinde korkuluk kaplama (C.Z. Bülbül;2016) 



74 

 
Şekil 3.2.6.2 101 nolu oda ahşap nacar kaplama detayı (C.Z.Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.2.6.3 Yapı iç cephe merdiven altı taş konsol geçişi (C.Z. Bülbül;2016) 

3.2.7 Bozulma 

 1950 li yıllarda yapılan ekleme ile yapı genişletilmeye çalışılmış bu ek ile 

kazanılan oda 1960 lı yıllarda diğer oda ile birbirine bağlamak amacıyla betonarme plak 

ile döşenmiştir. Yapı sahiplerinin 80’lı yıllarda yapıdan ayrılıp yapıyı kiraya vererek 

farklı aileler tarafından kullanılmaya başlaması ile yapıya yabancı öğeler eklenmiş. 

Avluyu ikiye ayıran duvar, yakın yıllarda ki niteliksiz kullanım nedeni ile iyice 

yıpranmıştır. 

 Bahçe duvarında taşların yerinden oynadığı duvarda şakülsüzlük ve göbeklenme 

mevcuttur. Çatı döşemelerinin yıkılması nedeni ile çökmelerin olduğu yerlerde tüm 

duvarların üst kısımlarında erimeler gözlenmektedir.   



75 

 Aynı şekilde tüm ahşap duvar hatıllarında ve açıklık lentolarında kurtlanma ve 

deformeler mevcuttur. Doğramaların tamamı yerlerinde durmakla beraber farklı yapım 

teknikleri gözlemlenmiştir. 

3.3 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi 477 Ada 62 Parsel 

 Geleneksel Konut Mimarisinde yerini alan yapılar arasında Suyabatmaz 

Mahallesi, 477 ada, 62 parselin konumu, plan ve mimari özellikleri, malzeme teknik ve 

süsleme özellikleri incelenmektedir. 

3.3.1 Yapının Konumu  

 Gaziantep İli Suyabatmaz Mahallesi, 55 pafta, 477 ada, 62 parsel Şehitler 

Caddesine paralel Tilkili çıkmaz sokakta yer alan yapının çevresi geleneksel mimari 

özelliklerini tamamen ve kısmen koruyan komşu parseller ile çevrilidir. Yapının yapım 

yılıyla ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber yapılan sözlü araştırmalara göre 150 yıllık 

olduğu söylenmektedir. Yapı günümüzde konut olarak işlevini devam ettirmektedir. 

 
Şekil 3.3.1.1 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 62 parsel konumu (Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması 2019) 

3.3.2 Plan Özellikleri   

 Gaziantep ilinde Suyabatmaz Mahallesi, 55 pafta, 477 ada, 62 parsel üzerinde yer 

alan iki katlı yapı, avlulu (hayatlı) evler plan şemasındadır. Avlu merkezli olan yapının 

oda kapı ve pencereleri avlu yönündedir. Üst kat mekanlarına çıkış taş basamaklardan 

sağlanmaktır. Yapı zemin katta oda, WC, banyo, mutfak ve depo olarak kullanılan 

mekanları, birinci katta ise oda olarak kullanılan esas yaşam mekanlarına sahiptir.  
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Şekil 3.3.2.1 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evinin vaziyet planı. (C.Z. 

Bülbül;2017) 

 
Şekil 3.3.2.2 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evinin Zemin kat rölövesi. 

(C.Z. Bülbül;2017) 
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 Suyabatmaz mahallesi Tilkili çıkmazının kuzeydoğu yönünde bulunan demir 

kapıdan, 110 x 434 ölçülerindeki 190 cm yüksekliğinde ahşap kirişlemeli Z02 nolu giriş 

holünde bulunan 105 x 178 ahşap kapıdan geçerek, üst kata ulaşım sağlayan taş merdiven 

altından geçerek avluya ulaşılmaktadır. 

 
Şekil 3.3.2.3 Z02 nolu giriş holü görünümü (C.Z. Bülbül;2014) 

 
Şekil 3.3.2.4 Z02 nolu Giriş Holü ahşap kirişleme görünümü (C.Z. Bülbül;2014) 

 Zemin katta giriş holü üzerinde yer alan, Z03 nolu tuvalet mekânı 92 x 103 

ebatlarındadır. Girişi 75 x 165 ölçülerinde olan ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Döşemesi 

şap olarak düzenlenen mekânın duvarları sıvalı tavanı ise ahşap kirişlemelidir. Yapılan 
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sözlü araştırmalara göre tuvalet mekânın özgün olduğu, tuvalet taşının yenilendiği 

söylenmiştir.  

 
Şekil 3.3.2.5 Z03 nolu Tuvalet mekânı görünüm (C.Z. Bülbül;2014) 

 
Şekil 3.3.2.6 Z03 nolu Tuvalet mekânı ahşap kirişleme görünüm (C.Z. Bülbül;2014) 
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 Avlunun kuzeybatı ve güneybatı yönünde sıralanan oda mekanlarına iki adet taş 

merdiven ile ulaşım sağlanmaktadır. 

 

Şekil 3.3.2.7 Kuzeybatı yönünde ki taş merdiven görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 

Şekil 3.3.2.8 Güneybatı yönünde ki taş merdiven görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 Zemin katta yer alan Z08 avlu mekanının güneybatısında bulunan, Z01 nolu 

mekân oda olarak kullanımda olup 360 x 325 ebatlarındadır. Mekânın tavanı ahşap 
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kirişlemeli duvarları ise sıvalıdır. Kuzeydoğu duvarındaki 85 x 175 ölçülerinde çift 

kanatlı ahşap kapıdan mekâna giriş sağlanmaktadır. Bu duvarda 120 x 150 ölçülerinde 

ahşap pencerede bulunmaktadır. Duvarları kesme taştan olan mekânın, kuzeybatı duvarı 

90 cm kalınlığındadır. Bu duvarda iki adet 40 cm derinliğinde niş bulunmaktadır. 

Mekânın 45 cm lik güneybatı duvarında 1 adet 20 cm derinliğinde niş ve 45 x 130 

ölçülerinde ahşap bant pencere bulunmaktadır. 

 
Şekil 3.3.2.9 Z01 nolu oda mekanının kuzeybatı duvarı görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 
Şekil 3.3.2.10 Z01 nolu oda mekanının güneybatı duvarı görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 
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Şekil 3.3.2.11 Z01 nolu oda mekanının kuzeydoğu duvarı görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 Zemin katta yer alan, Z05 nolu mekân banyo olarak kullanımda olup 130 x 220 

ebatlarındadır. 85 x 165 ölçülerinde ahşap tek kanatlı kapıdan giriş sağlanan mekânda 

sonradan eklenen 1 adet kurna bulunmaktadır. Duvarları ve tavanı sıvalı döşemesi ise 

geleneksel karo döşemedir. 

 
Şekil 3.3.2.12 Z05 nolu banyo mekânı döşeme, duvar ve kurna görünümü (C.Z. 

Bülbül;2015) 
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 Zemin katta yer alan, Z06 nolu mekân mutfak olarak kullanımda olup 395 x 325 

ebatlarındadır. Z08 avlu mekanının, kuzeybatı yönünde bulunan 85 x 175 ölçülerinde 

ahşap çift kanatlı kapıdan girişi sağlanmaktadır. Avluya bakan güneydoğu yönünde 85 x 

85 ölçülerinde ahşap sabit pencere, güneybatı cephesinde ise ocaklık yer almaktadır. 

Mekânın döşemesi şap, tavanı ahşap kirişlemeli, duvarları ise sıvalıdır. Kuzeydoğu ve 

kuzeybatı duvarlarına sonradan mutfak dolabı eklenmiştir. 

 
Şekil 3.3.2.13 Z06 nolu mutfak mekânın ahşap kapı görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 
Şekil 3.3.2.14 Z06 nolu mutfak mekânın ahşap sabit pencere görünümü (C.Z. 

Bülbül;2015) 
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Şekil 3.3.2.15 Z06 nolu mutfak mekânı ocaklık görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 

Şekil 3.3.2.16 Z06 nolu mutfak mekânı ahşap kirişlemeli tavan ve sonradan eklenen 

dolap görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Zemin kat Z08 nolu avlu mekânı 882 x 826 ebatlarındadır. Avlunun Kuzeydoğu 

ve güneydoğu yönü bahçe duvarları ile çevrilidir.  Bahçe duvarlarına bitişik 125 cm 

genişliğinde çiçeklik yer almaktadır.  
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Şekil 3.3.2.17 Z08 nolu avlu mekânı çiçeklik görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.3.2.18 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evinin 1. kat rölövesi. (C.Z. 

Bülbül;2017) 
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 Kuzeybatı yönündeki taş merdivenle 2,77 m kotunda birinci katta bulunan 101 

nolu oda mekanı   315 x 435 ebatlarındadır. Gelin evi olarak isimlendirilen mekanının 

tavanı düz çıtalıdır ve duvarları ahşap nacarla kaplıdır. Kuzeybatı yönünde bulunan 88 x 

210 ölçülerindeki çift kanatlı ahşap kapıdan girişi sağlanan mekânın   2 adet 70 x 170 

ölçülerinde avluya bakan 4 kanatlı ahşap penceresi bulunmaktadır. Kapı girişinde çiçekli 

mozaik döşeme ile kaplanmış, oda mekanından 10 cm düşük kotta eşik bulunmaktadır. 

 
Şekil 3.3.2.19 101 nolu oda mekanının ahşap kapı görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 
Şekil 3.3.2.20 101 nolu oda mekanının ahşap pencere görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 
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Şekil 3.3.2.21 101 nolu oda mekanının kapı eşiği görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 
Şekil 3.3.2.22 101 nolu oda mekanının ahşap nacarlı duvarları ve düz çıtalı ahşap tavanı 

görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 Güneybatı yönündeki taş merdivenle 2,17 m kotunda birinci kat 102 nolu oda 

mekanına ulaşılmaktadır. Döşemesi şap olarak düzenlenen mekânın duvarları ahşap 

nacarla kaplı olup tavanı ahşap kirişlemeli olarak düzenlenmiştir. Güneybatı yönünde 

bulunan 88 x 210 ölçülerinde ahşap çift kanatlı kapıdan mekâna giriş sağlanmaktadır. 

Kapı girişinde oda mekânından 10 cm düşük kotta eşik bulunmaktadır. Kuzeydoğu 

yönünde 1 adet 75 x 160 ölçülerinde 4 kanatlı, 1 adet 75 x 140 2 kanatlı avluya bakan 

ahşap pencere, güneybatı yönünde ise 1 adet 75 x 130 ölçülerinde 4 kanatlı ahşap pencere 
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ile mekânın doğal havalandırma ve aydınlatması sağlanmaktadır. Kuzeydoğu yönünde 

bulunan kapı ve pencerelerin üzerinde 20 x 40 ölçülerinde kuş pencereleri yer almaktadır. 

 
Şekil 3.3.2.23 102 nolu oda mekanının kapı eşiği, ahşap kapı, kapı üzerinde yer alan kuş 

penceresi ve ahşap nacar görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 
Şekil 3.3.2.24 102 nolu oda mekanının ahşap nacarlı duvarları ve ahşap kirişlemeli 

tavanı görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 
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Şekil 3.3.2.25 102 nolu oda mekanının 4 kanatlı Tilkili çıkmazına bakan ahşap pencere 

görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 Güneybatı duvarında ahşap kapaklı dolap içinden 5 basımlı taş merdiven ile 

yöresel deyimi bardak altı olan çatı katına ulaşılmaktadır. 

 
Şekil 3.3.2.26 102 nolu oda mekanının çatı katına açılan dolap görünümü (C.Z. 

Bülbül;2015) 
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Şekil 3.3.2.27 102 nolu oda mekânından çatı katına çıkış merdiveni görünümü (C.Z. 

Bülbül;2015) 

 Birinci kat 103 nolu oda mekanına güneybatı yönünde mevcudunda yıkılmış olan 

taş merdiven sahanlığından 95 x 210 ölçülerinde ahşap çift kanatlı kapıdan giriş 

sağlanmaktadır. Döşemesi şap olarak düzenlenen mekânın güneybatı duvarı dışında diğer 

duvarları ahşap nacarla kaplı olup tavanı ahşap kirişlemeli olarak düzenlenmiştir. Kapı 

girişinde oda mekânından 10 cm düşük kotta eşik bulunmaktadır. Kuzeydoğu yönünde 

bulunan 2 adet 75 x 160 ölçülerinde 4 kanatlı avluya bakan ahşap pencere, Güneybatı 

yönünde 1 adet 80 x 160 ölçülerinde 4 kanatlı, 1 adet 80 x 130 ölçülerinde 4 kanatlı Tilkili 

çıkmazına bakan ahşap pencere ile mekânın doğal havalandırma ve aydınlatması 

sağlanmaktadır. Kuzeydoğu yönünde bulunan kapı ve pencerelerin üzerinde 20 x 40 

ölçülerinde kuş pencereleri bulunmaktadır.  
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Şekil 3.3.2.28 Mevcudunda yıkılmış olan taş sahanlığın yeri görünümü (C.Z. 

Bülbül;2015) 

 
Şekil 3.3.2.29 103 nolu oda mekanının, Kuzeydoğu yönündeki ahşap pencereleri ve 

ahşap kirişlemeli tavan görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 

Şekil 3.3.2.30 103 nolu oda mekanının kapı eşiği görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 
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Şekil 3.3.2.31 103 nolu oda mekanının güneybatı duvarında bulunan pencere görünümü 

(C.Z. Bülbül;2015) 

 

Şekil 3.3.2.32 103 nolu oda mekanının ahşap nacar görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

3.3.3 Cephe Özellikleri 

 Yüksek avlu duvarı, sağır duvar, kemerli avlu kapısı ve üst katlarda yer alan oda 

ve kuş pencereleri bulunmaktadır. Avlu yönünde farklı kemer tipinde kapı ve pencere 

kemerleri kullanılarak yapıya pencere ve kapılar ile hareket verilmiştir. Üst kattaki 
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pencerelerin üzerinde farklı formlarda kuş pencereleri yerleştirilmiştir. Üst kata çıkan taş 

merdiven ve korkuluklarda bulunan demir ferforjeler İç cephe de hareketli cephe 

görünümü elde etmiştir.  

 

Şekil 3.3.3.1 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evin güneybatı cephe 

görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.3.3.2 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evin kuzeybatı cephe 

görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.3.3.3 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evin kuzeydoğu cephe 

görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.3.3.4 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evinin çatı planı rölövesi 

(C.Z. Bülbül;2017) 
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Şekil 3.3.3.5 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evinin A-A kesiti rölövesi 

(C.Z. Bülbül;2017) 

 

Şekil 3.3.3.6 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evinin B-B kesiti rölövesi 

(C.Z. Bülbül;2017) 
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Şekil 3.3.3.7 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evinin C-C kesiti rölövesi 

(C.Z. Bülbül;2017) 

 

Şekil 3.3.3.8 Suyabatmaz Mahallesi 477 ada 62 Parseldeki evinin kuzeydoğu cephesi 

(giriş cephesi) rölövesi (C.Z.Bülbül;2017) 
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3.3.4 Yapım Tekniği ve Malzeme  

 Yığma yapım tekniği ile inşa edilmiştir.  Tüm mekanların iç cephe duvarları 

genelde kesme taştır. Mekanların ara kat döşemeleri ve çatı döşemeleri ahşap kirişleme 

ile çözülmüştür. Avlu ve giriş cephesi duvarlarında dışta yerel kesme taş kullanılmıştır. 

Dış cephelerde kesme taş derzsiz işlenmiştir. Üst oda duvarları kaba kesme taş ile inşa 

edilerek ahşap kaplama ve yüklüklerle zenginleştirilmiştir. Yapının dış mekân cephe 

açıklıkları; mekân aralarındaki geçişler önemli mimari öğelerdir ve çeşitlilikleri ile yapıyı 

zenginleştirmektedirler.  

 

Şekil 3.3.4.1 102 nolu oda ahşap kirişli tavan görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

 Yapıda kullanılan ahşap kirişli tavanlar ve nacarlar özgünlüğünü büyük ölçüde 

korumuş ancak sonraki dönemlerde üzerine boya çalışmaları uygulanmıştır.  Kapı ve 

pencereler benzerlikler göstermekle birlikte mekân ve açıklık niteliklerine göre 

çeşitlenmektedir. Ahşap işçilikler açısından zengin olduğu bugüne kalan kapak, niş 

süsleri gibi parçalardan anlaşılmaktadır.  
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Şekil 3.3.4.2 103 nolu ahşap kirişli tavan ve nacar görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 

3.3.5 Mimari Öğeler  

 Duvarlar; Keymık taşı ve havara taşı karışık kullanılmıştır. Evin dış cephesinde 

alt kısımlar da keymık taşı, iç duvarlarında ise havara taşı kullanılmıştır. Taş yüzeyine ise 

kireç, kül, keymık taşı tozuyla beraber su karışımından oluşan, yöresel ismiyle “halep 

sıva” kullanılmıştır. Yapının iç duvarları, horasan harcı ile sıva yapılmıştır.  

 Boşluklar; Yapının dış mekân cephe açıklıkları, mekân aralarındaki geçişler 

önemli mimari öğelerdir ve çeşitlilikleri ile yapıyı zenginleştirmektedirler. Dış cephede 

genelde tüm ana kapı ve doğrama açıklıkları kemerler ve lento ile geçilmiştir. Nişler düz 

ahşap lentoludur. 

 Doğramalar; Dolaplar kapı ve pencere doğramaları benzerlikler göstermekle 

birlikte mekân ve açıklık niteliklerine göre çeşitlenmektedir. Pencere ve kapı doğramaları 

dış cephelerde taş söve arasına; dolaplar ise taş sövenin hemen içine doğrama arkasına 

yerleştirilmiştir.  

 Döşeme; Döşemelerde bulunan ahşap kirişlemeler sonucunda oluşmuştur. Bütün 

oda tavanları tek tipte oluşturulmuştur. Zemin kat ve avlu bölümü tamamıyla taş 

kaplamadır. Moloz taş malzeme ve toprak karışımı yapılmış üzeri ise taş kaplama 

yapılmıştır.  
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Şekil 3.3.5.1 Yapı avlu içi cephe görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

3.3.6 Bezeme  

 Yapı dış cephesi oldukça sadedir. Pencere ve kapılarda basık kemerler 

kullanılarak cephede hareketlilik sağlanmıştır. Taş süslemeler oldukça sadedir ve 

çoğunlukla avluda bulunan taş merdiven altı profillerde kullanılmıştır. Metal süslemeler 

merdiven korkulukları ve pencere korkuluklarında rastlanmaktadır. İç mekânlardaki 

ahşap, bulunduğu mekâna görsel açıdan büyük bir zenginlik katmıştır. Dolap kapakları, 

duvar kaplamaları ve iç kapılar, aynı modelde birbirini tamamlamıştır. Birbirini takip 

eden silmeler ile şekillenen   ahşap işçilikli yüklüklerde geometrik formlar kullanılmıştır. 

 
Şekil 3.3.6.1 102 nolu Oda mekanı  nacar görünümü (C.Z. Bülbül;2015) 
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3.3.7 Bozulma  

 Yapılan sözlü araştırmaya göre; yapı sahipleri 2012 yılına kadar nesilden nesile 

devam edecek şekilde yapıda konaklamaya devam etmişlerdir. İlk önce yapı sahiplerinin 

iki oğlu oturmuşlardır, sonra onların iki erkek çocukları, daha sonra iki erkek kardeşin 

çocukları birbiriyle evlenip orda konaklamışlar. İlk yapıldığı zamandan beri konut olarak 

kullanılmaya devam eden evin zaman içerisinde gereksinimi olan boya sıva tadilatları 

yapı sahipleri tarafından özgünlüğü bozularak yapılmıştır.  

Bahçe duvarında taşların yerinden oynadığı ve erimeler olduğu gözlemlenmiştir. Avluda 

buluna güneybatı yönünde bulunan taş merdivenin sahanlığı yıkılmıştır. Kapı ve pencere 

doğramalarında zaman içinde şişmeler gözlemlenmiştir. Ahşap nacar kaplamaların 

tamamı yerlerinde durmakla beraber farklı yapım teknikleri gözlemlenmiştir. 

3.4 Gaziantep Suyabatmaz Mahallesi 477 Ada 60 Parsel 

 Geleneksel Konut Mimarisinde yerini alan yapılar arasında Suyabatmaz 

mahallesi, 477 ada, 60 parselin konumu, plan ve mimari özellikleri, malzeme teknik ve 

süsleme özellikleri incelenmektedir.  

3.4.1 Yapının Konumu  

 Gaziantep İli Suyabatmaz Mahallesi, 477ada, 60 parsel üzerinde yer alan yapının 

çevresi geleneksel mimari özelliklerini tamamen ve kısmen koruyan komşu parseller ile 

çevrilidir. Yapının dış cephe ve avlu cephesinde bir kitabe bulunmaktadır. Kitabeye göre 

yapının Haleplizade Mehmet Ali ve kardeşi Kasım tarafından yaptırıldığı ve 120 yıllık 

olduğu anlaşılmaktadır.  Yapı günümüzde belediyeye ait bir kültür evi olarak 

işlevlendirilmektedir.   
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Şekil 3.4.1.1 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parsel konumu (Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması 2019) 

 

Şekil 3.4.1.2 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parselde bulunan yapının kitabe çizimi 

(Uğurluer, 200:33) 

 Kitabe metni: Haleplizade Mehmet Ali ve kardeşi Kasım Halep yolunda yeni bir 

mesken inşa ettiler. 2. Mutluluk ile güzellik ile (bu evde) otursunlar, bu eve keder ayağını 

basmasın. 3. Allah, küçük kardeşin çocuklarını uzun ömürlü etsin. Büyük kardeşe hayırlı 

evlatlar nasip etsin. Yılı: 1316/1898-99. Kitabe şairi belli değildir. Kitabe Notları: 

Kitabede tarih düşülmemiştir. Kitabe evin iç ve dış cephesindeki evin üzerine yazılmıştır. 

Manzumenin sonunda yapım tarihi olan rakamı nakşedilmiştir. (Uğurluer, 200:33) 
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3.4.2 Plan Özellikleri   

 Yapı avlulu (hayatlı) evler plan şemasındadır. Yüksek avlu duvarları ile avluya 

tüm mekanları toplama özelliği verilerek günlük yaşamın gerektirdiği tüm ihtiyaçların 

karşılanması burada sağlanmıştır. Avlunun Kuzeydoğu ve güney yönünde oda mekanları 

sıralanmıştır. 

 
Şekil 3.4.2.1 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının vaziyet planı (B.H. 

Gören;2016) 

 Kuzeydoğuda bulunan Şehitler caddesinden kot farkı ile sac bir kapıdan geçilerek 

Z01 nolu giriş mekanına ulaşılmaktadır. 112 x 507 boyutlarında olan mekân dikdörtgen 

planlı olup, sac kapının karşısında bulunan ahşap kapı ile Z02 nolu avlu mekânında 

bulunan taş merdivenin altından geçilerek Z02 nolu avlu mekanına bağlanmaktadır. Z01 

nolu giriş mekanının döşemesi şap, tavanı ahşap kaplama, duvarları ise kesme taş üzeri 

sıvadır. 
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Şekil 3.4.2.2 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parsel yapıya girişi sağlayan sac kapı 

görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.3 Z01 nolu giriş mekânı ahşap kapı görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.4 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının zemin kat rölövesi 

(B.H. Gören;2016) 

 Z02 Avlu mekânı 1494 x 1542 boyutlarında olan ve dikdörtgen planlıdır. Avlunun 

kuzeydoğu cephesinde 101-102-103-104 nolu üst kat odalarına geçişi sağlayan taş 

merdiven bulunmaktadır. Avlunun güney cephesinde 105 ve 107 nolu oda mekanları 
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birbirine bağlayan eyvana çıkışı sağlayan taş merdiven bulunmaktadır. Avluda bir su 

kuyusu ve güneydoğu cephesinde sonradan yapılan taş yapı (Z08 oda mekânı) 

bulunmaktadır. 

 
Şekil 3.4.2.5 Z02 nolu avluda bulunan su kuyusu görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.6 Z02 nolu avlu mekanının güneydoğusunda bulunan sonradan yapılan taş 

yapı ve güneyinde bulunan taş merdiven görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.7 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının bodrum kat rölövesi 

(B.H. Gören;2016) 

 Z02 avlu mekânında sonradan eklenen yapının kuzeydoğusunda bulunan ahşap 

kapıdan geçilerek 13 basamakla bodrumdaki B01 oda mekanına inilmektedir. 320 x 355 

boyutlarındaki B01 nolu oda mekanının güneybatı ve kuzeybatı duvarlarında 50 x 50 
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ölçülerinde küçük pencere boşluğu ve Z02 nolu mekâna açılan havalandırma mevcuttur. 

Mekânın döşemesi betonarme, duvarları kesme taş üzeri kireç badana, tavan ise 

betonarmedir.  

 
Şekil 3.4.2.8 B01 nolu oda mekânı merdiven görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.9 B01 nolu oda mekânı pencere görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Zemin kat Z03 mekânı 430 x 330 boyutlarındadır. Dikdörtgen planlı olan mekân 

dükkân olarak kullanılmaktadır. Mekâna yapının kuzeydoğusunda bulunan şehitler 

caddesinden, 2 adet bazalt basamakla alüminyum doğrama kapıdan girilmektedir. Oda 

döşemesi seramik, duvarları fayans kaplama, tavan ise PVC lambri kaplamadır.   
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Şekil 3.4.2.10 Z03 nolu dükkân mekânı alüminyum doğrama kapı görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.11 Z03 nolu dükkân mekânı fayans duvar görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Zemin kat Z04 nolu mekân 230 x 400 boyutlarındadır. Dikdörtgen planlı olan 

mekân dükkân olarak kullanılmaktadır. Mekâna yapının kuzeydoğusunda bulunan 

şehitler caddesinden 15 cm kot farkı ile alüminyum doğrama kapıdan girilmektedir. 

Mekânın döşemesi şap, duvarları kesme taş üzeri duvar kâğıdı, tavanı ise 

kartonpiyerdir.   
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Şekil 3.4.2.12 nolu dükkân mekanı alüminyum doğrama kapı görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.13 Z04 nolu dükkân mekânı duvar ve kartonpiyer tavan görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 Zemin kat Z05 nolu mekân 230 x 400 boyutlarındadır. Dikdörtgen planlı olan 

mekân dükkân olarak kullanılmaktadır. Mekâna yapının kuzeydoğusunda bulunan 

şehitler caddesinden 15 cm kot farkı ile alüminyum doğrama kapıdan girilmektedir. 

Mekânın döşemesi seramik, duvar kesme taş üzeri boya, tavan betonarmedir. Mekânın 

güneydoğu duvarında mermer tezgâh mevcuttur. Tezgâhın bulunduğu duvarın bir bölümü 

fayans ile kaplanmıştır. 
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Şekil 3.4.2.14 Z05 nolu dükkân mekânı alüminyum doğrama kapı görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.15 Z05 nolu dükkân mekânı tavan duvar ve güneydoğu duvarında bulunan 

tezgâh görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Zemin kat Z06 nolu mekân 213 x 400 boyutlarındadır. Dikdörtgen planlı olan 

mekân dükkân olarak kullanılmaktadır. Mekâna yapının kuzeydoğusunda bulunan 
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şehitler caddesinden 15 cm kot farkı ile alüminyum doğrama kapıdan girilmektedir.  

Mekânın döşemesi seramik, duvarı kesme taş olup tavan kartonpiyerdir. 

 
Şekil 3.4.2.16 Z06 nolu dükkân mekânı alüminyum doğrama kapı görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 Zemin kat Z07 3.04x4.00 m Z06 nolu mekân 213 x 400 boyutlarındadır. 

Dikdörtgen planlı olan mekân dükkân olarak kullanılmaktadır. Mekâna yapının 

kuzeydoğusunda bulunan şehitler caddesinden 15 cm kot farkı ile alüminyum doğrama 

kapıdan girilmektedir.   Mekânın döşemesi şap, duvarları kesme taş üzeri boya olup 

tavanı ahşap lambridir. 

 
Şekil 3.4.2.17 Z07 nolu dükkân mekanı alüminyum doğrama kapı görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.18 Z07 nolu dükkân mekânı duvar görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Yapıya sonradan eklenene, zemin kat Z08 nolu oda mekânı 395 x 332 

boyutlarındadır. Mekâna giriş Z02 nolu avlu mekânın güneydoğusunda bulunan1 adet 

ahşap kapı ve 17 cm kot farkı ile sağlanmaktadır. Mekânın döşemesi şap, duvarları 

kesme taş, ahşap, boya, tavanı ise betonarmedir. Mekânın kuzeybatısında 1 adet, 

güneybatısında 2 adet 90 x 180 ölçülerinde ahşap 4 kanatlı pencere mevcuttur. Mekânın 

kuzeydoğu duvarında 2 adet niş bulunmaktadır. Mekânın güneydoğu duvarında bulunan 

ahşap kapı ile geçiş sağlanan 130 x 220 boyutlarında küçük bir oda vardır. Z08 nolu 

mekâna bağlı bu küçük odanın kuzeydoğusunda 1 adet niş ve güneybatısında B01 nolu 

mekâna inişi sağlayan merdiven boşluğuna bakan küçük pencere mevcuttur.  

 

Şekil 3.4.2.19 Z08 nolu oda mekânı kuzeydoğu duvarında bulunan niş görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.20 Z08 nolu oda mekanına güneydoğu giriş görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.21 Z08 nolu oda mekânı güneybatı duvarında bulunan pencere görünümü 

(C.Z. Bülbül;2016) 

 Zemin kat Z09 nolu oda mekânı 340 x 385 boyutlarında olup Z01 avlu mekanının 

güneyinde bulunan 90 x 200 ölçülerinde ki ahşap çift kanat kapıdan girilmektedir. 

Mekâna giriş kapısının yanında 70 x 150 ölçülerinde ahşap pencere bulunmaktadır. 

Mekânın güney duvarında ise bir kemer sistemi görülmektedir. Mekânın döşemesi şap, 

duvarları kesme taş olup üzeri kireç badanadır. Tavan ise ahşap kirişlemelidir. Z09 oda 

mekânında kapı ve pencerelere atılan ahşap lentolar yer almaktadır.                                             
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Şekil 3.4.2.22 Z10 nolu oda mekanına giriş görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.23 Z09 nolu oda mekânı kapı ve pencere görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.24 Z09 nolu oda mekanı kemerli duvar ve ahşap kirişlemeli tavan görünümü 

(C.Z. Bülbül;2016) 
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 Zemin kat Z10 oda mekânı 214 x 327 boyutlarındadır. Mekâna giriş Z02 avlu 

mekanının güneyinde bulunan taş merdivenin altından geçilerek, 85 x 190 ölçülerindeki 

ahşap kapıdan 20 cm kot farkıyla sağlanmaktadır. Giriş kapısının yanında 55 x 105 

ölçülerinde pencere boşluğu bulunmaktadır. Z10 oda mekânın döşemesi şap, duvarları 

kesme taş üzeri çimento esaslı sıva, tavanı ahşap kirişlemedir. Mekânın doğu duvarında 

ocaklık bölümü vardır. Mekânın orijinalinde mutfak olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Güney duvarında sonradan kapatılan kemerli sistem bulunmaktadır.  

 

Şekil 3.4.2.25 Z10 nolu oda mekanına giriş görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.26 Z10 nolu oda mekanı ahşap kapı ve pencere boşluğu görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 



115 

 

Şekil 3.4.2.27 Z10 nolu oda mekanı ocaklık görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.28 Z10 nolu oda mekanı ahşap kirişlemeli tavan ve sonradan kapatılan 

kemer sistemi görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Zemin kat Z11 oda mekânı 566 x 332 boyutlarındadır. Mekâna giriş Z02 avlu 

mekanının güneyinden, 85 x 185 ölçülerindeki kemerli kapı boşluğundan sağlanmaktadır. 

Kapı girişinde 10 cm düşük kotta eşik bulunurken mekânın avluya bakan kuzey 

cephesinde 2 adet 70 x 140 ölçülerinde 1 adet 70 x 80 ölçülerinde pencere boşluğu 

bulunmaktadır. Mekânın döşemesi şap, duvarları kesme taş, sıva, tavanı ise ahşap 

kirişlemedir. Mekân ahşap bölme ile ikiye ayrılmıştır. Mekânda kapı ve pencerelere atılan 

ahşap lentolar yer almaktadır. 
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Şekil 3.4.2.29 Z11 nolu oda mekanına giriş görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.30 Z11 nolu oda mekanı kapı ve pencere boşlukları görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.31 Z11 nolu oda mekanı ahşap bölme ve pencere boşlukları görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.32 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının 1. kat rölövesi 

(B.H. Gören;2016) 
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Şekil 3.4.2.33 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının 5.40 kotundaki ara 

kat planı rölövesi (B.H. Gören;2016) 

 Zemin kat Z02 nolu avlu mekanının kuzeydoğusundaki 10 basamaklı taş 

merdivenle 2,74 m kotunda bulunan, 101 nolu oda mekanına ulaşılmaktadır. 101 nolu oda 

mekânı 560 x 344 boyutlarındadır. Mekânın döşemesi şap, duvarları ahşap nacar 
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kaplama, tavan ise ahşap kirişlemedir.101 oda mekanına giriş 90 x 200 ölçülerindeki 

ahşap çift kanat kapıdan sağlanmaktadır. 101 nolu oda mekanının güneybatı yönünde 

avluya bakan 3 adet 80 x 175 ölçülerinde dört kanatlı ahşap pencere bulunmaktadır. Bu 

pencerelerin önünde ahşap kapaklar bulunmaktadır. Kapının ve pencerelerin üzerinde 30 

x 70 ölçülerinde kuş pencereleri bulunmaktadır. Mekânın kuzeydoğu cephesinde, Şehitler 

caddesine bakan 2 adet 80 x 160 ölçülerinde iki kanatlı ahşap pencere ve 2 adet gömme 

dolap bulunmaktadır.  

 

Şekil 3.4.2.34 101 nolu oda mekanına giriş görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.35 101 nolu oda mekanı ahşap pencere, kapı, kuş pencereleri, döşeme ve 

ahşap kirişlemeli tavan görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.36 101 nolu oda mekanı kuzey cephesinde bulunan pencere ve dolap 

görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Birinci kat 101 oda mekanının kuzeybatı cephesinde, 102 nolu oda mekanına 

geçişi sağlayan 85 x 185 ölçülerinde ahşap çift kanat kapı, gömme dolap ve 201 nolu 

bardak altı (çatı katı) mekanına çıkış sağlayan dolap içi merdiven bulunmaktadır.  

 
Şekil 3.4.2.37 101 nolu oda mekanı kuzeybatı cephesinin görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Birinci kat 102 nolu oda mekânı 230 x 345  boyutlarındadır.  Oda olarak kullanılan 

mekânın döşemesi şap, duvarları kesme taş, tavan ise ahşap kirişlemedir. Girişi 101 nolu 
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odadan ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. Mekânın avluya bakan güneybatı cephesinde 1 

adet 80 x 175 ölçülerinde dört kanatlı ahşap pencere bulunmaktadır. Mekânın kuzeydoğu 

cephesinde 201 nolu odaya çıkan 9 basamaklı ahşap merdiven onun yanında ise ahşap 

dolap ve ahşap raflı niş mevcuttur. 

 

Şekil 3.4.2.38 102 nolu oda mekanı ahşap kapı görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.39 102 nolu oda mekanı avluya bakan ahşap pencere görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.40 102 nolu oda mekanı doğu cephesinde bulunan 201 nolu mekana çıkış 

sağlayan ahşap merdiven, dolap ve ahşap raflı niş görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Ara kat 201 nolu bardak altı (çatı altı) mekânı 236 x 350 boyutlarındadır.  Oda 

olarak kullanılan mekânın döşemesi şap, tavan ise ahşap kiriştir. Mekâna giriş 101 nolu 

mekândan 9 basamaklı ahşap merdiven ile sağlanmaktadır. Mekânda 1 adet avluya bakan 

1 adet şehitler caddesine bakan kuş penceresi bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.4.2.41 201 nolu mekana çıkan 9 basamaklı ahşap merdiven görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.42 201 nolu mekanda bulunan kuş penceresi görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Z02 nolu avlu mekanının kuzeydoğusundaki 10 basamaklı taş merdivenle 2,85 m 

kotunda bulunan, 103 nolu oda mekanına ulaşılmaktadır. 103 nolu oda mekânı 547 x 350 

boyutlarındadır. Mekânın döşemesi şap, duvarları ahşap nacar kaplama, tavan ise ahşap 

kirişlemedir. Ahşap nacar kaplı odada nacarlar kapaklı, kapaksız ve çekmeceli olarak 

düzenlenmiştir. 103 oda mekanına giriş 85 x 180 ölçülerindeki ahşap çift kanat kapıdan 

sağlanmaktadır. 103 nolu oda mekanının avluya bakan güneybatı cephesinde, 3 adet 80 x 

175 ölçülerinde dört kanatlı ahşap pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin önünde ahşap 

kapaklar bulunmaktadır.  Kapının ve pencerelerin üzerinde 30 x 70 ölçülerinde kuş 

pencereleri bulunmaktadır. Mekânın kuzeydoğu cephesinde, Şehitler caddesine bakan 2 

adet 80 x 160 ölçülerinde iki kanatlı ahşap pencere ve 2 adet gömme dolap bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.4.2.43 103 nolu oda mekanına giriş görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.44 103 nolu oda mekanı ahşap pencere, kapı, kuş pencereleri görünümü 

(C.Z. Bülbül;2016) 

 Birinci kat 103 nolu oda mekanının güneydoğu cephesinde, 102 nolu oda 

mekanına geçişi sağlayan 85 x 185 ölçülerinde ahşap çift kanat kapı, gömme dolap ve 

202 nolu bardak altı (çatı katı) mekanına çıkış sağlayan dolap içi merdiven 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.4.2.45 103 nolu oda mekanı güneydoğu cephesinin görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 Birinci kat 104 nolu oda mekânı 228 x 336  boyutlarındadır.  Oda olarak kullanılan 

mekânın döşemesi şap, duvarları kesme taş, tavan ise ahşap kirişlemedir. Girişi 103 nolu 

odadan ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. Mekânın avluya bakan güneybatı cephesinde 1 

adet 80 x 175 ölçülerinde dört kanatlı ahşap pencere bulunmaktadır. Mekânın kuzeydoğu 
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cephesinde 202 nolu odaya çıkan 9 basamaklı ahşap merdiven onun yanında ise ahşap 

dolap ve kuş penceresi mevcuttur. 

 

Şekil 3.4.2.46 104 nolu oda mekanı kuzeydoğu cephesinde bulunan 202 nolu mekana 

çıkış sağlayan ahşap merdiven ve ahşap kirişlemeli tavan görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.47 104 nolu oda mekanı kuzeydoğu cephesinde bulunan dolap ve kuş 

penceresi görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Ara kat 202 nolu bardak altı (çatı altı) mekânı 228 x 353 boyutlarındadır.  Oda 

olarak kullanılan mekânın döşemesi şap, tavan ise ahşap kiriştir. Mekâna giriş 103 nolu 

mekândan 9 basamaklı ahşap merdiven ile sağlanmaktadır. Mekânda 1 adet avluya bakan 

1 adet şehitler caddesine bakan kuş penceresi bulunmaktadır. 
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Şekil 3.4.2.48 202 nolu mekanda bulunan kuş penceresi görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Z02 nolu avlu mekanının güneyinde bulunan 13 basamaklı taş merdivenle 3,18 m 

kotunda bulunan 180 x 175 boyutlarındaki eyvana ulaşılmaktadır. Eyvanın doğusunda 

bulunan kapıyla 105 nolu oda mekanına ulaşılmaktadır. 105 nolu oda mekânı 463 x 342 

boyutlarındadır. Mekânın döşemesi şap, duvarları kesme taş olup tavan ise tekne tavandır. 

Tekne tavan sisteminin uygulandığı oda duvarları nacar kaplamadır. 105 nolu oda 

mekanına 100 x 205 ölçülerinde ahşap kapıdan girilmektedir. Renkli camlı kapı üstü 

bandı odaya girişte dikkat çekmektedir. Giriş kapısının üstünde 1 adet kuş penceresi 

bulunmaktadır. Mekânın avluya bakan kuzey duvarında 3 adet 85 x 180 ölçülerinde ahşap 

4 kanatlı pencere bulunmaktadır. Pencerelerin üzerinde kuş penceresi bulunmaktadır. 

Mekânın batısında, giriş kapısının yanında 1 adet niş ve 106 nolu odaya giriş sağlayan 80 

x 190 ölçülerinde ahşap çift kanat kapı bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.4.2.49 105 nolu oda mekanına avlu cephesi görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.2.50 105 nolu oda mekanı giriş kapısı, 106 nolu oda mekanına giriş kapısı ve 

ahşap nacar kaplama görünümü (C.Z.Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.51 105 nolu oda mekanı ahşap nacar kaplama dolap görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.52 105 nolu oda mekanı tekne tavan görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 



128 

 Birinci kat 106 nolu oda mekânı 180 x 215 m boyutlarındadır. Mekânın döşemesi 

şap, duvar kesme taş, ahşap, tavan ise ahşap kiriştir. Batı duvarında 107 nolu oda ile 

203 nolu odaya geçişi sağlayan ahşap merdiven bulunmaktadır. Kuzey duvarı eyvana 

bakmaktadır, ahşaptan yapılmıştır ve ızgaralı pencere boşluğu bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.4.2.53 106 nolu oda mekanı ahşap merdiven görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.54 106 nolu oda mekanı ahşap duvar ve ızgaralı pencere boşluğu görünümü 

(C.Z. Bülbül;2016) 

 Birinci kat 107 nolu oda mekânı 566 x 343 boyutlarındadır. Mekânın döşemesi 

şap, tavan ise ahşap kiriş, duvarları kesme taş ve ahşap nacar kaplamalıdır. Eyvanın 

batısında bulunan 100 x 205 ölçülerindeki ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Kapının 

üzerinde 1 adet kuş penceresi bulunmaktadır. 107 nolu oda mekanının giriş kapısının 

yanında doğu cephesinde, 1 adet niş ve 203 nolu odaya ulaşımı sağlayan ahşap merdiven 

bulunmaktadır. 107 nolu oda mekanının avluya bakan kuzey duvarında 4 adet 85 x 180 
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ölçülerinde ahşap 4 kanatlı pencere bulunmaktadır. Pencerelerin üzerinde kuş penceresi 

bulunmaktadır. 

 
Şekil 3.4.2.55 107 nolu oda mekanına avlu cephesi görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.56 107 nolu oda mekanı giriş kapısı, 203 nolu oda mekanına geçiş sağlayan 

ahşap merdiven (C.Z. Bülbül;2016) 

 
Şekil 3.4.2.57 107 nolu oda mekanı ahşap nacar kaplama dolap görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 
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 Ara kat 203 nolu bardak altı (çatı altı) mekânı 194 x 224 boyutlarındadır.  Oda 

olarak kullanılan mekânın döşemesi şap, duvarları kesme taş ve ahşap tavan ise ahşap 

kirişlemedir. Mekâna giriş 107 nolu mekândan 9 basamaklı ahşap merdiven ile 

sağlanmaktadır.  

 

Şekil 3.4.2.58 203 nolu bardak altı (çatı altı) mekanı kesme taş ve ahşap duvar, ahşap 

kirişlemeli tavan ve kesme taş duvar görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.2.59 203 nolu bardak altı (çatı altı) mekanı ahşap duvar görünümü (C.Z. 

Bülbül;2016) 

3.4.3 Cephe Özellikleri  

 Yapı girişi dikdörtgen planlı olup kuzeydoğusunda bulunan Şehitler caddesinden 

mekâna girişi sağlamaktadır. Cephe duvarları kesme taştır. Yapı avlu cephesinde 1. Kat 

mekanlarına çıkışı sağlayan 2 adet taş merdiven bulunmaktadır.  
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 Yapı özgün dokusunu büyük ölçüde korumuştur. Ancak zaman içerisinde ekler 

almıştır. Avluda yer alan bodrum üzerine yapılmış taş yapıdan ek buna örnektir. 

 

Şekil 3.4.3.1 Avluda yer alan taş yapı ek görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Kuzeydoğuda bulunan şehitler caddesine bakan cephesinde 4 adet özgün pencere 

ve 1 adet ahşap küçük pencere bulunmaktadır. Ana mekâna giriş kuzeydoğu cephesindeki 

sac kapıdan sağlanmaktadır. Cephenin alt katı dükkanlara ayrılmıştır. Cephede 5 dükkân 

bulunurken 6 adet alüminyum doğrama bulunmaktadır. Dükkanların önü alaturka kiremit 

ile örtülü saçakla kapatılmıştır. Cephenin üst kısmında 2 adet kuş penceresi bulunurken 

ortasında yapının kitabesi bulunmaktadır.  

 
Şekil 3.4.3.2 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parselde bulunan yapının Şehitler 

caddesine bakan kuzeydoğu cephe görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.3.3 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parselde bulunan yapının Şehitler 

caddesine bakan kuzeydoğu cephesinde bulunan kitabe görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Z02 nolu mekâna bakan kuzeydoğu cephede Z02 nolu mekândan 101 ve 103 nolu 

mekanlara geçişleri sağlayan 10 basamaklı çift merdiven bulunmaktadır. Cephede kesme 

taş + çimento esaslı sıva kullanılmıştır. Cephenin üst kısmında bulunan kuş pencerelerinin 

ortasında yapının kitabesi bulunmaktadır. 

 
Şekil 3.4.3.4 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parselde bulunan yapının Z02 nolu avlu 

mekanına bakan kuzeydoğu cephe görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.3.5 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parselde bulunan yapının Z02 nolu avlu 

mekanına bakan kuzeydoğu cephesinde bulunan kitabe görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 Z02 nolu mekâna bakan güney cephede Z02 den 105-106-107 nolu odalara çıkan 

13 basamaklı merdiven mevcuttur. Cephede kesme taş, kireç badana ve çimento esaslı 

sıva kullanılmıştır.  

 
Şekil 3.4.3.6 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parselde bulunan yapının Z02 nolu avlu 

mekanına bakan güney cephe görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 
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Şekil 3.4.3.7 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Çatı planı rölövesi 

(B.H. Gören;2016) 

 
Şekil 3.4.3.8 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının A-A Kesiti (yapının 

Z02 nolu avlu mekanına bakan kuzeydoğu cephe) rölövesi (B.H. Gören;2016) 
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Şekil 3.4.3.9 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının B-B Kesiti (yapının 

Z02 nolu avlu mekanına bakan güney cephe) rölövesi (B.H. Gören;2016) 

 
Şekil 3.4.3.10 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının C-C Kesiti rölövesi 

(B.H. Gören;2016) 
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Şekil 3.4.3.11 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının D-D Kesiti rölövesi 

(B.H. Gören;2016) 

 

Şekil 3.4.3.12 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının E-E Kesiti rölövesi 

(B.H. Gören;2016) 

 

Şekil 3.4.3.13 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının F-F Kesiti rölövesi 

(B.H. Gören;2016) 
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Şekil 3.4.3.14 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Kuzeydoğu cephe 

(Giriş cephesi) rölövesi (B.H. Gören;2016) 

3.4.4 Yapım Tekniği ve Malzeme  

 Taş malzeme kullanılarak yığma tekniğinde inşa edilen yapıda taşlar ebatlarına 

boyutlarına göre yontulmuştur.  Duvarların örülürken bağlayıcı unsur olarak sıva 

kullanılmıştır. Ahşap yapı malzemesi iç mekanlarda kullanılmıştır. Yapı sonradan 

müdahale almış ve özgünlüğünü kaybetmiştir.  

 
Şekil 3.4.4.1 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parselde bulunan yapının hava fotoğrafı (C.Z. Bülbül;2016) 

3.4.5 Mimari Öğeler  

 Duvarlar; Dış cephelerde kesme taş derzsiz işlenmiştir. Birinci kat oda duvarları 

kaba kesme taş ile inşa edilerek ahşap nacar kaplama ve yüklüklerle(dolaplarla) 

zenginleştirilmiştir. 
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  Boşluklar; Yapının dış mekân cephe açıklıkları, mekân aralarındaki geçişler 

önemli mimari öğelerdir ve çeşitlilikleri ile yapıyı zenginleştirmektedirler. Dış cephede 

genelde tüm ana kapı ve doğrama açıklıkları basık kemer lento ile geçilmiştir. Nişler 

genelde düz ahşap lentolar ile geçilmiştir. 

 Doğramalar; Dolaplar Kapı ve pencereler benzerlikler göstermekle birlikte mekân 

ve açıklık niteliklerine göre çeşitlenmektedir. Son dönemde mekanlarda kullanım 

fonksiyonuna göre seramik PVC karolamlar yapılmış özgününü kaybetmiştir. Pencere ve 

kapı doğramaları dış cephelerde taş söve arasına; dolaplar ise taş sövenin hemen içine 

doğrama arkasına yerleştirilmiştir. Yapının ahşap işçilikler açısından zengin olduğu 

günümüze kalan kapak, niş süsleri gibi parçalardan anlaşılmaktadır.  

 Döşemeler; Döşemelerde bulunan ahşap kirişlemeler sonucunda oluşmuştur. 

Odalara göre işçiliği artan tavanlar birkaç tipte oluşturulmuştur. Bunlar; Döşemeleri 

taşıyan ahşap kirişlemelerin açıkta bırakıldığı hatıllı tavanlar, 105 nolu odadaki tekne 

tavandır. 

 
Şekil 3.4.5.1 Birinci kat 105 nolu mekân ahşap doğramalar ve tekne tavan görünümü 

(C.Z. Bülbül;2016) 

3.4.6 Bezeme  

 Yapı dış cephesi oldukça sadedir. Pencerelerde, duvarlarda, merdivenlerde, 

kemerlerde kesme taşlar kullanılmıştır. Taş süsleme avlu cephesinde bulunmaktadır. 

Bezeme açısından oldukça sade ve yalın görünüme sahip olan yaşam birimleri ise basık 

kemer tipleri kullanılarak hareketlendirilmiştir. Birbirini takip eden silmeler ile şekillenen 

ahşap işçilikli yüklüklerde geometrik formlar kullanılmıştır. Metal süslemelere en çok 

merdiven ve geçiş konsollarının korkuluklarında, avlu kapısında, pencere önündeki 

parmaklıklarda rastlanmıştır. İç mekandaki ahşap, mekâna görsel açıdan büyük bir 
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zenginlik katmıştır. Dolap kapakları, duvar kaplamaları, pencere kepenkleri ve iç kapılar, 

aynı simetride birbirini tamamlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Kalın taş duvarlarda 

açılmış olan pencerelerde, oda içlerinde nacar motifini devam ettiren iç kapaklar 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 3.4.6.1 Birinci kat 103 nolu oda nacar kaplama görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

 

Şekil 3.4.6.2 Birinci kat 103 nolu oda nacar kaplama görünümü (C.Z. Bülbül;2016) 

3.4.7 Bozulma  

 Yapı giriş cephesinde bulunan dükkanlarda zamanla kullanım amaçlarına göre 

değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Bahçe duvarında taşların yerinden oynadığı 

duvarda şakülsüzlük, erimeler, yüzey kayıpları ve yer yer yıkılmalar olmuştur. Oda 

duvarlarında sıva dökülmeleri, erimeler ve kirlenmeler mevcuttur. 

 Tekne tavanda çatlamalar ve ayrılmalar gözlemlenmiştir. Tavan döşemesinde 

kullanılan ahşap kirişlerde çürümeler ve deformeler gözükmektedir. Aynı şekilde tüm 

ahşap duvar hatıllarında ve açıklık lentolarında kırılma ve çürüme mevcuttur. 12 adet 

hasarlı ahşap pencere ve 3 adet hasarlı ahşap kapısı bulunmaktadır. 
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BÖLÜM 4. DEĞERLENDİRME   

 Türk ailesi geniş ve ataerkil bir yapıya sahiptir. Geleneksel Gaziantep evleri de bu 

şemada şekillenmiş evlenen erkek çocuklar evden ayrılmamış ve avluya ek mekanlar bu 

yeni aile için eklenmiştir. Yörede bazı evlerin odası gelin odası, kayınvalide odası gibi 

isimlendirilmiştir. Değerlendirmesi yapılan evlerden, 477 ada 62 Parseldeki evde gelin 

odası olarak adlandırılan oda avluda bulunan ikinci bir taş merdivenle ulaşılmaktadır ve 

diğer odalarla kot farkı bulunmaktadır. 478 ada 88 parseldeki evde daha sonradan yapılan 

ekle gelin odası olarak adlandırılan oda oluşturulmuştur. Bu oda mekanına, avluda 

bulunan ikinci bir taş merdivenle ulaşım sağlanmaktadır. 477 ada 60 parseldeki ev, 

üzerinde bulunan kitabede yazan yazıya göre iki kardeş kendileri için yaptırmıştır ve diğer 

iki evden daha büyük bir avluya sahip olduğundan karşılıklı iki ayrı bina olarak 

yapılmıştır ve yine avluda bulunan ikinci bir taş merdivenle ulaşımı sağlanmaktadır. 

 Geleneksel Gaziantep Evlerinde hayatının büyük bölümünü evinde geçiren   

kadınlar, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak gibi günlük faaliyetlerini yapının avlusunda 

gerçekleştirmişlerdir. İncelenen üç evde avlulu(hayatlı) evler şemasındadır. Aynı kültür 

özelliklerine sahip yörelerde ev aile ve kadın hayatı bu tarzdadır. Bu şekilde ev ile aile 

arasındaki ilişki aynı kalmıştır.  

 Toplumumuzda aile hayatının gizliliği esası önemlidir. Yüksek avlu duvarlarıyla 

ve mekanlara girişlerin ve pencerelerin avluya dönük olmasıyla, mahremiyet 

sağlanmıştır. Tez konusu yapıların ana yaşam alanlarının dış mekanlar ile ilişkileri çevre 

yapılarda da olduğu gibi en azdır. Odalar avlu planın ortasına yerleştirilerek tüm 

mekanların avluya açılması sağlanmıştır. İncelenen yapılar içe dönük olarak 

çözümlenirken yönlendirilmesi farklı kriterler dikkate alınarak yapılmıştır.    

 Geleneksel Gaziantep Evleri’nde olduğu gibi tez konusu 3 yapıda da taştan sonra 

kullanılan ikinci malzeme ahşaptır.  Taş malzemeye, ahşap malzemeden daha çok yer 

verilmiştir.  Ağacın az olması ve ahşap malzemenin genellikle dışarıdan getiriliyor olması 

kullanımı azaltmıştır. İncelenen evlerde kullanılan malzemelerin taş ve ahşap olduğu 

görülmüştür. Taş malzemesi taşıyıcı olarak duvarlarda ve avludan üst katlara ulaşım 

sağlayan merdivenlerde kullanılmıştır. Ahşap malzemesi döşemelerde, tavan 

kaplamalarında, odaların nacar kaplamalarında ve pencere önü kapaklarda kullanılmıştır.  
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Tablo 4.1 Tez konusu üç yapının Konum, Plan, Cephe, Yapım tekniği ve malzeme, 

Mimari öğeler, Bezeme ve Bozulmalarının değerlendirmesi  
478 ada 88 parsel 477 ada 62 Parsel 477 ada 60 parsel 

Konum 
Şehitler caddesinin 

güneybatısı 

Şehitler caddesinin 

kuzeydoğusu 

Şehitler caddesinin 

güneybatısı 

Plan 
Avlulu (Hayatlı) evler 

plan şeması 

Avlulu (Hayatlı) 

evler plan şeması 

Avlulu (Hayatlı) 

evler plan şeması 

Cephe 

Sokak Cephesi: Sağır 

yüksek avlu duvarı 

Avlu Cephesi: Taş 

merdiven, Oda kapı 

ve pencereleri, kuş 

pencereleri  

Sokak Cephesi: 

Sağır yüksek avlu 

duvarı Avlu 

Cephesi: Taş 

merdiven, Oda kapı 

ve pencereleri, kuş 

pencereleri  

Sokak Cephesi: 

Sağır yüksek avlu 

duvarı Avlu 

Cephesi: Taş 

merdiven, Oda kapı 

ve pencereleri, kuş 

pencereleri  

Yapım 

Tekniği, 

Malzeme 

Kagir, Taş ve Ahşap Kagir, Taş ve Ahşap Kagir, Taş ve 

Ahşap 

Mimari 

Ögeler 

Duvarlar: Keymık 

taşı, Kesme havara 

taşı, Ahşap nacar 

kaplama                                                    

Doğramalar: Ahşap 

kapı, ahşap pencere   

Döşemeler: Ahşap 

kirişleme, tekne tavan, 

düz çıtalı tavan 

Duvarlar: Keymık 

taşı, havara taşı, 

Ahşap nacar 

kaplama                                                    

Doğramalar: Ahşap 

kapı, ahşap pencere   

Döşemeler: Ahşap 

kirişleme, düz çıtalı 

tavan 

Duvarlar: Keymık 

taşı, Kesme havara 

taşı, Ahşap nacar 

kaplama                                                    

Doğramalar: Ahşap 

kapı, ahşap pencere 

Döşemeler: Ahşap 

kirişleme, tekne 

tavan  

Bezeme 

Pencere ve kapılarda 

basık kemerler, 

Merdiven altı taş 

süsleme, Metal 

merdiven ve pencere 

korkulukları 

Pencere ve kapılarda 

basık kemerler, 

Merdiven altı taş 

süsleme, Metal 

merdiven ve pencere 

korkulukları 

Pencere ve 

kapılarda basık 

kemerler, Merdiven 

altı taş süsleme, 

Metal merdiven ve 

pencere 

korkulukları 
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Bozulma 

Bahçe duvarı: 

Taşların yerinden 

oynaması, duvarda 

şakülsüzlük, 

göbeklenme.                                                 

Oda duvarları: Üst 

kısımlarında erimeler.     

Çatı Döşemeleri: 

Yıkılma.          

Lentolarda: 

Kurtlanma, deforme.  

Bahçe duvarı: 

Taşların yerinden 

oynaması, erimeler.                    

Merdiven: Sahanlık 

yıkılması.                

Pencere Kapılar: 

Şişmeler. 

Bahçe duvarı: 

Taşların yerinden 

oynaması, duvarda 

şakülsüzlük, 

erimeler, yüzey 

kayıpları, yer yer 

yıkılmalar.          

Oda duvarları: Sıva 

dökülmeleri, 

erimeler, 

kirlenmeler.                       

Tavanlar: Tekne 

tavanda çatlamalar, 

ayrılmalar. Tavan 

döşemesinde 

kullanılan ahşap 

kirişlerde çürüme, 

deforme.         

Lentolarda: 

Kırılma, çürüme.                

Pencere Kapılar: 

Hasarlı 

 

    Tablo 4.2 Tez konusu üç yapının analiz sonuçları  
478 ada 88 

parsel 

477 ada 62 

Parsel 

477 ada 60 

parsel 

Yapı işlevi analizi Ticari Konut Kamusal 

Yapı 

Kat adedi analizi 2 2 2 

Yapım tekniği analizi Kagir Kagir Kagir 

Bina durumu analizi Restore Edilmiş Cephe 

Restorasyonu 

Restore 

Edilmiş 

Korunacak değerler 

analizi 

Tescilli-sivil 

mimarlık 

örnekleri 

Tescile değer-

sivil mimarlık 

örnekleri 

Tescilli-sivil 

mimarlık 

örnekleri 

 

 Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararıyla, değerlendirmesi yapılan evlerden 477 

ada 60 parselde bulunan yapı ve 478 ada 88 parselde bulunan yapı 2732 sayılı kararla 

tescillenmiştir. 477 ada 62 parselde bulunan yapı tescillenmemiştir. Tescillenmemiş olan 
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bu yapı mimarisiyle geleneksel Gaziantep evlerinin özelliklerini taşımaktadır ve bu 

nedenle tescil edilmesi gerekir. 

 478 ada 88 parselde bulunan Tescilli sivil mimarlık örneği olan yapının 

restorasyon projeleri mülk sahibi tarafından hazırlatılıp restorasyonu da yaptırılmıştır.  

Restorasyonu yapıldıktan sonra kiraya verilen yapı yeniden işlevlendirilerek kafe olarak 

işletilmektedir. Kullanım amacına göre kiracılar tarafından eklemeler yapılan yapı, özgün 

halinden uzaklaştırılmıştır. “Geleneksel yapıların yeni işlevlere uyarlanması ve yeniden 

kullanımında, yapılar kabul edilebilir bir yaşam standardına yükseltilirken, bütünlüğü, 

karakteri ve biçimi saygı görmelidir. Eğer geleneksel mimari biçimler hala 

kullanılıyorsa, müdahaleler toplumun kabul edeceği bir etik kurallar çerçevesinde 

yapılabilir.” (ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü,1999) 

 Araştırması yapılan 478 ada 88 parselde bulunan yapıya, 1950 li yıllarda ve 1960 

lı yıllarda yapılan dönemsel ekler korunarak restorasyonu gerçekleştirilmiştir. “Anıta mal 

edilmiş farklı dönemlerin geçerli katkıları saygı görmelidir; zira onarımın amacı üslup 

birliği değildir. Bir anıt üst üste çeşitli dönemlerin izlerini taşıyorsa, alttaki dönemleri 

açığa çıkarmak ancak bazı özel durumlarda yok edilen malzemenin önemi azsa, açığa 

çıkarılan malzeme büyük tarihi, arkeolojik ya da estetik değer taşıyorsa ve korunma 

durumu böyle bir davranışı gerekli gösterecek kadar iyi ise haklı çıkarılabilir. İlgili 

unsurların öneminin değerlendirilmesi ile ilgili yargıyı ve neyin yok edileceği üzerinde 

kararı vermek, sadece bu işi üzerine almış kimseye bırakılamaz.” (VENEDİK Tüzüğü, 

1964) “Zaman içinde yapılan değişiklikler saygı görmeli ve geleneksel mimarinin 

özelliğini yansıtan bir belge olarak değerlendirilmelidir. Normal olarak, geleneksel 

yapıların restorasyonunda hedef yapının bütün parçalarının tek bir döneme göre 

onarılması olmamalıdır.” (ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü,1999) 

 477 ada 62 parselde bulunan yapı belediye tarafından yapılan sokak sağlıklaştırma 

çalışmalarıyla dış cephe restorasyonu yaptırılmıştır. Tescile değer sivil mimarlık örneği 

olan yapının rölöve çizimleri tarafımdan yapılmıştır. Daha sonra belediye tarafından 

turizme açılma hedefiyle sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve tescilli yapılarda 

restorasyonlar yapılarak halk kullanımına açılmıştır. Bu bölgede bulunan yapıların 

kamusal yapılara dönüştürülmesi sonucunda sokak yaşamında değişimler olmuştur. 

Evlerin çoğunluğu satılarak veya kiraya verilerek asıl sahipleri tarafından terk edilmiştir. 

http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0592931001536912260.pdf
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Yerli insanların apartman yaşamının olduğu yerlere göç etmesi sonucunda, yerli yabancı 

göçmenler tarafından kullanılmaktadır. “Yerel toplumların özel yaşam biçimlerinin 

değişmesi, geleneksel kullanım ve işlevlerin terk edilmesi, tarihi kent ve kentsel alanlarda 

olumsuz etkilere yol açabilir. Eğer bu değişimlerin niteliği dikkate alınmazsa, orada 

yaşayanların başka bir yere göçmesine; böylece, terk edilen yerdeki kültürel geleneklerin 

yok olmasına, kimlik ve karakterinin yitirilmesine yol açılabilir. Bu durum tarihi kent ve 

kentsel alanların yalnız turizm ve tatile yönelik bir işleve yönelmesine, yerel halkın günlük 

yaşamına uygun olmayan bir yere dönüşmesiyle sonlanabilir. Bir tarihi kentin korunması, 

geleneksel sanatların sürdürülmesine ve yerel halkın yerinde kalmasına yönelik çabalar 

gerektirir.” (ICOMOS Tüzüğü, Tarihi Kent ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimi 

için Valetta İlkeleri, 2011) 

 Araştırması yapılan 477 ada 62 parselde bulunan yapıda 2012 yılına kadar yapı 

sahipleri konaklamaya devam etmişlerdir. Daha sonra kiraya verilerek konut olarak 

kullanımını sürdürmeye devam etmektedir. İlk yapıldığı zamandan beri konut olarak 

kullanılmaya devam eden evin zaman içerisinde gereksinimi olan boya sıva tadilatları 

yapı sahipleri ve kiracılar tarafından özgünlüğü bozularak yapılmıştır.   

 477 ada 60 parselde bulunan Tescilli sivil mimarlık örneği olan yapı, belediye 

tarafından satın alınmıştır ve belediye mülkiyetine geçmiştir. Belediye tarafından 

restorasyon projeleri hazırlatılan yapının restorasyonu da yaptırılmıştır. Restorasyonu 

yapıldıktan sonra Haleplizade Konağı olarak adlandırılan yapı, Şahinbey Belediyesi 

Kültür Evi olarak yeniden işlevlendirilmiştir. “Yeni işlevler ve etkinlikler tarihi kentlerin 

veya kentsel alanların karakteriyle uyumlu olmalıdır. “(Washington Tüzüğü, Madde 8) 

Yeni etkinlikler geleneksel faaliyetlerin ve yerel halkın geçimini sağlayan işleri 

engellememelidir. Böylece, bu bağlamdaki en önemli ögelerden bazıları, tarihi kültürel 

çeşitlilik ve çoğulculuk korunabilir. Yeni bir etkinlik getirilmeden önce, ondan 

yararlanacak olanların sayısının, kullanım süresinin, mevcut işlevlerle uyumunun ve 

geleneksel yerel faaliyetlere etkisinin ne olacağının değerlendirilmesi gerekir. Yeni 

işlevler tarihi kentin ünik ve yenilenemez bir ekosistem olduğu düşüncesine koşut olarak, 

sürdürülebilir gelişme ihtiyacını da karşılamalıdır” (ICOMOS Tüzüğü, Tarihi Kent ve 

Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimi için Valetta İlkeleri, 2011) 

 

http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0592931001536912260.pdf
http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0592931001536912260.pdf
http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0592931001536912260.pdf
http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0592931001536912260.pdf
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Tablo 4.3 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının envanter fişi    

(Gaziantep Kültür Envanteri,2005:715) 
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Tablo 4.4 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (1) 
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Tablo 4.5 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (2) 
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Tablo 4.6 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (3) 
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Tablo 4.7 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (4) 
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Tablo 4.8 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (5) 
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Tablo 4.9 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (6) 
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Tablo 4.10 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (7) 
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Tablo 4.11 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (8) 
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Tablo 4.12 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (9) 
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Tablo 4.13 Suyabatmaz mahallesi 477 ada, 60 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (10) 
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Tablo 4.14 Suyabatmaz mahallesi 478 ada, 88 parseldeki yapının envanter fişi 

(Gaziantep Kültür Envanteri,2005:711) 
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Tablo 4.15 Suyabatmaz mahallesi 478 ada, 88 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (1) 
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Tablo 4.16 Suyabatmaz mahallesi 478 ada, 88 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (2) 
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Tablo 4.17 Suyabatmaz mahallesi 478 ada, 88 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (3) 
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Tablo 4.18 Suyabatmaz mahallesi 478 ada, 88 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (4) 
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Tablo 4.19 Suyabatmaz mahallesi 478 ada, 88 parseldeki yapının Restorasyon öncesi ve 

sonrası fotoğrafları (5) 
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

  Bu çalışmada, Suyabatmaz mahallesindeki, çalışma alanı içerisin de bulunan 35 

yapının, yapı işlev, kat adedi, yapım tekniği, bina durum ve korunacak değerler analizleri 

yapılmıştır. Suyabatmaz mahallesinde bulunan 477 ada 60 parselde bulunan yapı, 478 

ada 88 parselde bulunan yapı ve 477 ada 62 parselde bulunan yapı, konum, plan, cephe, 

yapım tekniği, mimari öğeler, bezeme ve bozulma başlıkları altında incelenip 

değerlendirmesi yapılmıştır.  

 Araştırması yapılan evlerden 477 ada 60 parselde bulunan yapı ve 478 ada 88 

parselde bulunan yapı tescillidir. 477 ada 62 parselde bulunan yapı tescillenmemiştir. 

Tescillenmemiş olan bu yapı mimarisiyle geleneksel Gaziantep evlerinin özelliklerini 

taşımaktadır ve bu nedenle tescil edilmesi gerekir.  

 Üç yapı da sokak cephe yönünde yüksek avlu duvarları ile çevrelenmiştir. İç 

avluya bakan odalarda yaşam sürdürülmektedir. Bu yapılar iki katlıdır, kesme havara taşı 

ve keymık taşı ile kagir yapım tekniğiyle yapılmıştır. Üst odalara ulaşım avluda bulunan 

taş merdivenle sağlanmaktadır. Avluda bulunan merdivenler taştandır ve kesme taş 

profillerle merdiven altı süslemeleri yapılmıştır.  

 Üç evde de   pencereler kemerlidir ve Gaziantep evlerinin özelliği olan pencere 

üzerinde ki kuş pencereleri bulunmaktadır. Sonradan oluşturulan mekanlar dikdörtgen 

pencerelidir.  

 Araştırması yapılan üç evde, geleneksel Gaziantep evlerinde bulunan mutfak 

ocaklık mekanı, esas yaşam alanını oluşturan oda, çatı altı (bardak altı), gelin odası gibi 

mekanlara sahiptir. Mutfak ocaklık mekânı yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, servisi 

ve yemek için gerekli araç gereçlerin depolanmasını sağlamıştır.  Esas yaşam alanını 

oluşturan oda çok amaçlı çözümlenmiştir. Tandır ve mangal yardımıyla ısınma işlevinin 

gerçekleştiği oda duvarlarında ahşap nacar kaplamalar kullanılmıştır. Duvarlarda oda 

içlerinde nacar motifini devam ettiren iç kapaklar kullanılmıştır. Böylelikle tüm kapaklar 

kapatıldığında oda içi işlenmiş bir ahşap kutu görünümüne kavuşmuştur. 

 Dolap içi merdivenlerle ulaşılan çatı altı (bardak altı) üç evde de bulunmaktadır.  

477 ada 62 Parseldeki evde gelin odası olarak adlandırılan oda ilk yapımından beri 

bulunurken, 478 ada 88 parseldeki evde daha sonradan yapılan ekle gelin odası olarak 
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adlandırılan oda oluşturulmuştur. 477 ada 60 parseldeki evde üzerinde bulunan kitabede 

yazan yazıya göre iki kardeş kendileri için yaptırmıştır ve diğer iki evden daha büyük bir 

avluya sahip olduğundan karşılıklı iki ayrı bina olarak yapılmıştır ve gelin odası olarak 

adlandırılan oda oluşturulmamıştır. 

 Suyabatmaz Mahallesi Geleneksel Sokak dokusunu koruyan ve konutların sosyal, 

idari ve fiziksel özelliklerini yansıtan sivil mimari öğelerine sahiptir. Araştırmanın 

konusunu teşkil eden Suyabatmaz Mahallesi’nin incelenmesi, bu mahalle özelinden yola 

çıkarak, kent merkezindeki geleneksel sokak dokusunun anlaşılması ve kentin mimari 

dokusunu açıklamak sebebiyle önemlidir.  

 Suyabatmaz Mahallesi’ndeki sivil yapılar, sonraki dönem müdahaleleriyle 

özgünlüğünden bazı detayları yitirse de sokakların iki yandan sınırlarını belirleyen ve 

aynı zamanda avlu (hayat) duvarlarını meydana getiren duvarların, özellikle alt 

kısımlarının, sağır ve hareketsiz olarak tasarlandıkları gözlemlenmiştir.  Suyabatmaz 

Mahallesi’ne ait sokaklarda kendini belli etmektedir. Sokakların daralıp genişleyen, 

eğimli ve dar bir yapıya sahip olduğu gözlenmektedir. 

 Suyabatmaz Mahallesinde sokağın iki yanında yer alan evlerin, yüksek avlu 

duvarlarının, üst katlarının ve çatılarının sağladığı gölge, sokakta yazları serin hava 

imkânı sağlamıştır. 

 Geleneksel özelliklere sahip evlerin cephelerinde olduğu gibi Suyabatmaz 

Mahallesi’ndeki evlerin sokak cephesi avlu cephesinden daha sade bir görünüme sahiptir. 

Sokak cephe yönünü, mahremiyeti korumak için, yüksek avlu duvarları ile 

çevrelenmiştir.  Oda pencereleri kemerlidir. Oda pencerelerinin üzerinde mekâna daha 

fazla ışık ve hava sağlayan kuş pencereleri bulunmaktadır. 

 Suyabatmaz Mahallesi’ndeki geleneksel sokak dokusunun ve bu sokaklara ait 

olan sivil mimari örneklerimizin geçmiş uygarlıkların yaşamları hakkında bilgi veren en 

önemli kanıtlardır. Bu geleneksel değerlerin korunması kapsamında tarihi mirasın 

yeniden korunması ve canlandırılması kültürel devamlılığın bir göstergesidir. 

“UNESCO’nun “Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş Rolü konusunda Tavsiye” 

(Varşova-Nairobi 1976) kararında ve başka birçok uluslararası belgede ortaya 

konulduğu gibi, “tarihi kent ve kentsel alanların korunması” deyimi tarihi kent ve kentsel 

alanların yasal koruma altına alınması, bakımı ve restorasyonu için gerekli adımların 
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yanı sıra, geliştirilmeleri ve çağdaş yaşama katılmaları için gerekli uyarlamaları da 

kapsamaktadır.” (WASHINGTON Tüzüğü, 1987) 

 Araştırması yapılan üç evden, 477 ada 60 parselde bulunan yapının restorasyonu 

yapılarak yeniden işlevlendirilmiştir. 478 ada 88 parselde bulunan yapının restorasyonu 

yapılarak kiraya verilmiştir ve kafe olarak kullanmaktadırlar. Kiracılar yapıya kullanım 

amacına göre eklemeler yapmışlardır.  477 ada 62 parselde bulunan yapının dış cephe 

restorasyonu yapılmıştır. 

 Kültür varlığı yapılar, zamanla özgün fonksiyonlarında kullanılamadıklarından, 

fonksiyon değişikliğine uğramakta ya da kullanım fonksiyonuna göre değişmektedir. 

Kullanım değişikliği ile son dönemde yapılarda zorunlu olarak müdahaleler yapıların 

özgünlüğünü kaybetmesine sebep olmuştur. “Yerel toplumların özel yaşam biçimlerinin 

değişmesi, geleneksel kullanım ve işlevlerin terk edilmesi, tarihi kent ve kentsel alanlarda 

olumsuz etkilere yol açabilir. Eğer bu değişimlerin niteliği dikkate alınmazsa, orada 

yaşayanların başka bir yere göçmesine; böylece, terk edilen yerdeki kültürel geleneklerin 

yok olmasına, kimlik ve karakterinin yitirilmesine yol açılabilir. Bu durum tarihi kent ve 

kentsel alanların yalnız turizm ve tatile yönelik bir işleve yönelmesine, yerel halkın günlük 

yaşamına uygun olmayan bir yere dönüşmesiyle sonlanabilir.” (ICOMOS Tüzüğü, Tarihi 

Kent ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimi için Valetta İlkeleri, 2011) 

 Suyabatmaz mahallesinde yapılan araştırma sonucunda, burada bulunan 

geleneksel sivil mimarlık örneği evlerin barınma ihtiyacını karşılayabilecek tüm 

özelliklere sahip oldukları ve yaşanabilir konut olduğu anlaşılmaktadır. Fakat 

Suyabatmaz mahallesinde ki birçok yapı yerli insanların yeni yerleşim yerlerine göç 

etmesi sonucunda, yerli ve yabancı göçmenler tarafından kullanılmaktadır. Eski sosyal 

yaşantı düzeni devam etmemektedir. Bu bölgede araştırma ve çalışmalar yapılarak sosyal 

yaşantının düzeltilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0592931001536912260.pdf
http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0592931001536912260.pdf
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