
 
GELENEKSEL KAYSER  EVLER NDE SÜSLEME 

         
erife TAL *

 
Özet: Kendine  özgü mimarisiyle Kayseri evleri, zengin kültürel bir geçmi i 
yans t r. Ta  yap lar ehri olan Kayseri’de evler, etkileyici süsleme özelliklerine 
sahiptir. Ta , ah ap, duvar ve tavan resim-leri süslemeyi olu turan ba l ca 
unsurlard r.  
Ta  malzemenin bol olarak bulundu u ehirde ta , evlerin biçimlenmesinde ve 
süslenmesinde kullan lan en önemli malzemedir. Özellikle d  mekanda 
yo unla an ta  bezeme, iç mekanda ye-rini  ah aba b rakm t r.  
Duvar ve tavanlar oyma, kabartma, ajur, gibi farkl  tekniklerde zarif ah ap 
i çili inde de er-lendirilmi tir. 18. yüzy lda klasik süsleme anlay  de i en 
Osmanl  mimarisinin yeni temsilcisi olan duvar ve tavan resimleri Kayseri 
evlerini süsleyen üçüncü süsleme unsuru olmu tur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ta , ah ap, resim, süsleme, teknik, estetik, üslup, motif. 

 
I. Kayseri Evlerinin Genel Özellikleri 

ç Anadolu Bölgesi’nin en önemli merkezlerinden olan Kayseri; co rafi 
konumu, iklimi ve yörede bulunan malzemeden dolay  kendine özgü sivil bir 
mimariye sahiptir. Sivil mimari içerisinde en özellikli olan evler, genel olarak 
sofa-tokana-harem1 gibi üç ana bölümden olu mu tur. Geleneksel Kayseri 
evlerinde plan  belirleyen en önemli unsur sofad r. D a kapal  içe dönük bir 
plan n uyguland  evler bir avlu veya küçük bir bahçe etraf nda ekillenmi tir. 
Bu do rultuda Kayseri evleri; 

a-Bir avlu etraf nda ekillenen evler 
b-Kapal  merkezi bir hol etraf nda ekillenen evler2

olmak üzere iki bölümde de erlendirilmi tir. Kayseri evlerinde 
dikdörtgen planda ele al nan sofa, evin di er mekanlar na geçi i sa layan 
merkez konumundad r. Haremlik odalar , tokana, ah r gibi çe itli bölümlerden 
olu an evler, soka n iki yan na düzgün olarak yerle tirilmi  yüksek ta  
duvarlar yla korunakl  bir kale görünümündedir. 

Birbirinin görü  alan n  etkilemeyecek ekilde tek veya iki katl  olarak 
yap lan evler (Resim 1), yörede fazlaca bulunan ta  malzemeden in a edilmi tir. 
Temel seviyesinde kara ta  kullan lan evlerin üst k s mlar  ise kesme ta  
malzemeyle tamamlanm t r. Yer yer ç kmalarla ve bunlar  destekleyen ta  
konsollarla hareketlendirilen cepheler, yan yana olu turulan evlerde sokak 
                                                 
* Ar .Gör., Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
1 Vacit mamo lu, Geleneksel Kayseri Evleri, Ankara, 1992, s.23-24; Vacit mamo lu, “Kayseri 
de Avlulu Evden Merkezi Hollü Eve Geçi : Büyükbahçeba  Örne i”Zafer BAYBURTLUO LU 
Arma an , Sanat Yaz lar , Kayseri, 2001, s.339;  Necibe Çak ro lu, Kayseri Evleri, stanbul, 
1952, s.21; Cumhuriyetin 75.Y l nda Kayseri, Kayseri, 1998, s.239 
2Vacit  mamo lu, a.g.m., s.339 



dokusunu zenginle tiren önemli unsurlard r. Düz toprak damla örtülen evlerin 
büyüklük ve süslemesi de ev sahibinin maddi durumuna göre de i mektedir. 

Çatal kap yla girilen Kayseri evlerinde hayat ad  verilen avlularda 
bulunan kuyu, evlerin  vazgeçilmez elemanlar ndand r. Ba  evleriyle de 3 özel 
bir yere sahip olan Kayseri, konut mimarisinde özellikle 16. yüzy ldan itibaren  
H ristiyan nüfusunun yo unlu u, s n rl  da olsa sivil mimaride etkili olmu tur. 

Bu makalede Kayseri Merkez, Konaklar, Ayd nlar ve Talas gibi eski 
yerle im merkezlerinde bulunan, yakla k elli geleneksel ev üzerinde ara t rma 
yap lm t r. Var olan kaynaklardan tespit edilen evlerin yan s ra kaynaklarda 
olmayan fakat özellikli olan geleneksel evlerden yirmiye yak n  bu çal ma 
kapsam na al narak de erlendirilmi tir. 
 

II. Geleneksel Kayseri Evlerinde Süsleme 
      Kendine özgü süsleme özellikleri ile dikkat çeken Kayseri evlerinde ba l ca 
süsleme unsurlar  unlard r: 
A. Ta  
B. Ah ap 
C. Duvar ve Tavan Resimleri 
 
A.Ta   

An tsal ta  yap lar ehri olan Kayseri’de, ilkça dan itibaren Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanl  dönemlerinde eserler hep ta  malzemeyle 
olu turulmu tur. Tarihi geli im içerisinde önemli ta  yap tlar  hala ayakta olan 
Kayseri’de ta  ve ta  i çili i önemli bir sanat haline dönü mü tür. Himmetdede, 
Mimar Sinan, A rnas ve C rgalan4 Kayseri’de ta  ocaklar n n bulundu u baz  
yerlerdir. Bu ocaklardan ç kar lan kesme ta , sal ta  ve kevek ta  özelliklerine 
göre kullan m alanlar  de i mektedir. Evlerin biçimlenmesinde ve 
süslenmesinde ana malzeme olan ta , iki bölüm halinde de erlendirilecektir. 

 
I. D   Mekanda Ta   Süsleme 
a. Cepheler  

Geleneksel Kayseri evlerinde özellikle d  cephede ta n ihti am yla 
kar la l r. Kesme ta  malzemeyle cephelenen evlerde ta n üzeri s vanmayarak 
sade b rak lm t r.5 Cephede düzgün ve temiz i çili iyle ta , yüzeyi dümdüz bir 
mermer gibidir. Keskin hatlarla belirlenen cephede ta lar öyle yerle tirilmi tir 
ki, derz izleri bile fark edilemeyecek kadar düz ve simetriktir. D a ta r lan 

                                                 
3Mustafa  ncesakal, “Geleneksel Kayseri Ba  Evlerinde “So ukluklar”,VI. Ortaça  ve Türk 
Dönemi Kaz  Sonuçlar  ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Kayseri, 2002, s.429-30 
4 Cumhuriyetin 75.Y l nda Kayseri, s.20  
5Mehmet Kartal, “Eski Kayseri Evinde Ta n Kullan m ”, lgi  Dergisi, S.61, stanbul, 1990, s.9-
11; Do an Kuban, Türk  ve slam Sanat  Üzerine Denemeler, stanbul, 1995, s.226-227 
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ta larla olu turulan kat silmeleri de düzgün cephelere hareketlilik katm t r. 
Önemle ele al nan cephelerin en güzel örneklerinden biri ükriye Yap lar 
Evi’dir (20. yüzy l) (Resim 2).   
 
b. Kap lar  

Kayseri evlerinde d  mekanda ta  süslemenin en çok yo unla t  bölüm 
evlerin giri  kap lar d r. ki bölüm halindeki kap lar n etraf , ta n çe itli 
ekilleriyle bezenmi tir. Müslüman ve H ristiyan evlerinde üslup olarak 

farkl la an kap lar, göz al c  etkileriyle özeldirler. Kap lar Müslüman evlerinde 
eyvan tarz nda, Selçuklu ta  i çili inde ele al n rken H ristiyan evlerinde daha 
yüzeysel ve antik etkilidir. lk örnek olarak Konaklar Mah. 35 nolu evin yerden 
yükseltilen kap s  (Resim 3), eyvan eklinde olup içeri do ru çekilmi tir. 
Selçuklu üslup özellikleri gösteren kap , kilit ta nda bir çiçek motifiyle 
vurgulan rken, kemerin üst k sm  yuvarlak hatl  geometrik kabartmalarla 
tamamlanm t r. Kap  kemerinin yan taraflar  yuvarlak ince dilimler halindeki 
ta larla bezenmi tir. Kemeri çerçeveleyen sade dikdörtgen korni , portal 
havas nda olup içerdeki ku ak da ta n dolu-bo  ekilde oyulmas yla elde 
edilmi tir. Kap  en d ta ikinci çerçevede sade ve ince silmelerle s n rlanm t r. 
Kap n n üzerinde dikdörtgen formlu bir ayd nlatma penceresine yer verilmi tir. 
Pencerenin etraf  kap da oldu u gibi yuvarlak formlu dilimli bir motifle 
bezenmi tir. 

Günümüzde müze olarak kullan lan Güpgüpo lu  Kona  (1419-1497) 
kap s   (Resim 4) iki renkli ta  uygulamas  ve cephedeki oranlar yla önemlidir. 
Düz silmelerle çerçevelenen kap , iki renkli geçme tekni iyle olu turulan bas k 
kemeri ve üzerindeki sivri kemerle uyumludur. Beyaz mermer kitabeli iyle 
Kayseri’ye özgü olan kap , ayn  zamanda Güneydo u etkili ta  i çili iyle farkl   
örneklerdendir. 

H ristiyan örneklerinden farkl  üslupta ele al nan , Konaklar Mah. 19 nolu 
B. ahin’e ait evin (1878) kap s  (Resim 5) d r. Bugün hala ayakta olan bir 
kilisenin yan nda bulunan ev, bu kilisenin görevlisine aitken imdi Müslüman 
bir aile taraf ndan kullan lmaktad r. Kap  yerden birkaç basamakla yükseltilerek 
volütlü ba l kl  ince sütunlarla s n rland r lm t r. ki çerçevede tamamlanan 
kap n n üzerindeki kilit ta  d a vurgulanarak dekoratif çizgilerle 
dolgulanm t r. Yuvarlak kemerin üzeri, ince ta  i çili inde girift motiflerle 
bezenmi tir. Asma yapraklar n n da bulundu u bitkiler “S” “C” k vr mlarla 
kayna m  durumdad r. Yan k s mlara simetrik olarak yerle tirilen dikdörtgen 
panolar n üst k sm nda ayçiçe i motifi oyulurken alt k s mlarda da daha yayvan 
yaprakl  bir çiçek motifi i lenmi tir. nce bir silmeyle  çevrelenen pano ve 
yuvarlak formlu kemer, basamaktan itibaren bir ku akla çerçevelenmi tir. 
Bitkisel motiflerin a rl kta oldu u bu ku akta yuvarlak tohum motifleri dikkat 
çekicidir. Kap n n üzerinde iki sade yatay korni ten sonra yar m yuvarlak 
formlu bir kland rma penceresine yer verilmi tir. Pencerenin etraf  sade bir  
ku akla vurgulan rken orta k sm na beyaz mermer kitabelik konmu tur. 18. 
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yüzy l sonuna tarihlenen bu ev ta n bütün güzelli inin, ihti am n n geçmi teki 
en önemli örneklerinden sadece biridir. Çok farkl  örnekleri tespit edilen bu 
kap lar (Resim 6), cepheyi anlamland ran yuvarlak kemerli formlar , sütunlar , 
a r korni leri ve kitabelikleri ile ayn  ta n farkl  kimli ini ortaya koymalar  
aç s ndan önemlidir. 

 
c. Konsol ve Ç kmalar  

Genellikle iki katl  olarak yap lan Kayseri evlerinde ikinci kat, birinci 
kata göre d ar ya ta r larak ta  konsollar üzerine oturtulmu tur. Hem estetik 
hem de i levsel olan ta  konsollar düz, volütlü veya oval olarak farkl  ekillerde 
kat aralar nda ba lant y  sa layan cepheyi anlamland ran güçlü mimari 
elemanlard r. En güzel örne i R. mamo lu Evinde (19. yüzy l) (Resim 7) 
görülmektedir. Çe itli uygulamalar  söz konusu olan ta  konsollar, bazen de 
cephenin en üstüne estetik amaçl  yerle tirilmi tir. 

 
d. Pencereler  

Evlerin d  cephesinde önemle ele al nan pencereler form olarak çe itlilik 
göstermektedir. Mazgal veya farkl  kemer formlar yla biçimlendirilen 
pencereler genellikle küçük boyutludur. Sade dikdörtgen bir pencere bile etraf  
d ar dan  vurgulanan kesme ta larla çerçevelenmi tir. 

Ayd nlar Mah.34 nolu evin pencereleri alt k s mda oldukça sade 
tutulurken üst k s mda yukar  do ru geni leyen k rm z ms  renkteki konsolla 
tamamlanm t r. Kiçikap  Mah. de Ö. Ta ç o lu’ na (19. yüzy l n sonu) ait evde 
cepheyi anlamland ran tek ö e pencerelerdir. Farkl  olarak oldukça uzun tutulan 
pencerelerin (Resim 8) alt ve üst k s mlar nda kare panolar olu turulmu tur. 
Ayn  süsleme özellikleri gösteren panolar n alt bölümünde kabartma tekni inde 
büyük bir çiçek motifine yer verilmi tir. Orta k s mda dikey olarak yerle tirilen 
panolar dekoratif çizgilerle dolgulan rken üst k s mda, oval tutulan alanda ise 
küçük bir çiçek rozeti i lenmi tir. Dört ince silme ile çerçevelenen pencerenin 
kilit ta  a a  do ru sarkan stilize yaprak motifiyle vurgulanm t r. Ampir 
üslup6 özelliklerinin a r bast  pencereler üst k s mda, yatay sade bir ku akla 
dengelenmi tir. Özta ç  Evi’nde pencere üzerindeki bezeme özellikleri ayn  
ekilde ç kma üzerinde de  devam ettirilmi tir. 

 
e. Balkonlar 

Cephede genellikle eyvan eklinde ele al nan balkonlar bezeme aç s ndan 
önemli bölümlerdir. Bazen ah apla kapat larak (R. Çal ka Evi’nde (1900’lerin 
ba ) oldu u gibi) de erlendirilen balkonlar bazen de kemerle d a aç lm t r. 
Tavukçu Mah. no:3 teki Camc o lu Evi’nde (1900’ler) üçgen al nl k alt nda 
Bizans etkili yuvarlak formlu ikiz kemerle d a aç lan balkon, ta n kullan m  ve 
bezemeleriyle önemlidir. ki ince ku akla olu turulan yuvarlak kemerler ampir 
                                                 
6Ayla Ödekan, “Ampir Üslubu”, stanbul Ansiklopedisi, C.1. stanbul, 1981, s.247-249  
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özellikte kilit ta lar yla vurgulanm t r. Stilize edilmi  yaprak motiflerinin 
i lendi i kilit ta n n üst k sm nda konsol eklinde ba l a yer verilmi tir. 
Kemer üzerinde ilk ku ak, yuvarlak formlu motifin kabartma ve oyma ekliyle 
olu turulurken, ikinci ku ak tamamen yaprak ve dal motiflerinden olu mu  
bitkisel bir ku akt r. Kemer kö elikleri ve iki kemerin birle ti i noktalarda 
tamamen bezenen k sm n alt taraf nda simetrik olarak kar l kl  iki aslan 
figürüne yer verilmi tir7. Kenger yapra ndan ç kan dallar ve kabartma 
tekni inde çiçek motifiyle dolgulanan üçgen al nl n alt k sm na bir de kitabe 
yerle tirilmi tir. Özenle ele al nan barok-rokoko bezemeleriyle Bat l la ma 
dönemi özellikleri gösteren ev ta  i çili iyle önemlidir.  

 
f. Havaland rma (I kland rma) Delikleri 

Ta  süslemenin dengeli bir ekilde da ld  d  cephede özellikle üst 
k s mda dikkati çeken di er bir özellik ise banyo, tuvalet, hol gibi yerlerde 
kullan lan havaland rma delikleridir8. Rüzgar gülü, kalp motifi, yonca yapra , 
y ld z gibi çe itli geometrik ekiller cephede estetik amaçl  kullan lan küçük ve 
özel ayr nt lard r. Cepheyi hareketlendiren bu küçük ayr nt lardan örnek olarak 
B. ahin Evi kap s n n yan taraf ndaki kalp motifi gösterilebilir.  

 
g. Çörtenler 

Karasal iklimin hüküm sürdü ü Kayseri’de k lar ya l  ve uzun 
geçti inden kesme ta la yap lan düz toprak daml  evlerde kar ve ya mur sular  
cepheden çörtenlerle at lm t r. Yuvak ad  verilen mono blok bir ta  yard m yla 
e imlenen damlarda fonksiyonel bir i levi olan çörtenlerde, ta  bezemenin 
yo unla t  elemanlard r. Dini farkl l klar n kendini gösterdi i çörtenler, 
genellikle H ristiyan evlerinde stilize edilmi  çe itli figürler kullan labilirken 
Müslüman evlerinde ise daha sade ve cepheyle uyumludur. Camc o lu Evi’nde 
(1900’ler) aslan ba  eklinde ele al nan çörtenler, Ayd nlar Mah. no. 34 de sade 
oluk eklindedir. 

 
2. ç Mekanda Ta  Süsleme 
a. Tand rba  

Kesme ta  malzemeyle biçimlenen tand rba  yayvan bir kemerle 
cephelendirilmi tir. Kemerin üzeri ve tand rba n n yan taraflar  çe itli 
silmelerle hareketlendirilmi tir.  

 
 
 

                                                 
7 Kar l kl  iki aslan figürü makale yaz m a amas nda iken yerlerinden sökülerek çal nm t r. 
Restorasyon halindeki evde figürlerin sadece yerleri kalm t r. 
8Yüksel   Binici, “Geleneksel Kayseri Yap lar nda Is tma ve Havaland rma” , VI. Ortaça  ve Türk 
Dönemi Kaz  Sonuçlar  ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Kayseri, 2002, s.214-15 
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b. ömine 
Mekan  s tmak amac yla yap lan ta  ömineler9 oldukça bezelidir. Fazla 

yayg n kullan lmamakla birlikte M. Deneme Evi’ndeki (1890) ömine (Resim 
9) üst k s mda oval üç bölüm halinde düzenlenmi tir. Yan k s mlar  düz ba l kl  
yüzeysel payelerle duvar s n rlanarak payeler dekoratif çizgilerle bezenmi tir. 
Kal n bir silme ile s n rlanan öminenin üst k sm  barok-rokoko etkili figürlerle 
donat lm t r. Yüzeyden d a ta nt l  “S” “C” li yapraklar ve panoyu yan 
taraflarda s n rlayan kenger yapraklar  kabartma tekni indedir. öminede oval 
pano üzerindeki çiçek ve bunu çevreleyen volütlü yapraklar yanlara ta r lan 
kenger yapraklar yla motif tamamlanm t r.Yapraklar aras nda simetrik olarak 
lalelere yer verilmi tir. Rokoko üslup özelli inin vurguland  ve ta n ustal kla 
i lendi i ömine, bugün orijinal özelli ini tamamen korumaktad r.  

 
c. Kahve Ocaklar  ve erbetlikler 

Zengin evlerinde bulunan kahve ocaklar  öminelerden daha küçük 
boyutludur. Duvarlarda farkl  üsluplarda de erlendirilen öminelerden . Akda  
Evi’nde (19. yüzy l) simetrik olarak yerle tirilen üçgen al nl kl  ömine 
uygulaman n sade bir  örne idir. Tavukçu Mah. de H. ahin Evi’nde (1892) iki 
çerçevede olu turulan ta  erbetlik (Resim 10), ilk çerçevede yuvarlak kemerli 
silmelerle s n rlanm t r. Dökümlü etraf  püsküllü Ampir tarzdaki perdeler be  
kordonla ba lanarak, kordonlar a a  do ru sark t lm t r. Yuvarlak kemerin 
ortas nda kabartma tekni inde kenger yapra na yer verilmi tir. Yan 
çerçevedeki bo luklarda ayn  motifle bezenmi tir. kinci çerçeveyi tamamlayan 
yatay silme üzerinde iki yana güllerle dolu vazolar konmu tur. Ortadaki 
kitabeli in etraf  ise simetrik olarak k vr mlar olu turan kenger yapraklar yla 
vurgulanm t r. Genel anlamda eklektik bir üslubun uyguland  ta  erbetlik, 
ta  i çili iyle oldukça önemlidir.  
 
B. Ah ap  

Türk sivil mimarisi içerisinde kendine özgün süsleme özelliklerine sahip 
Kayseri evlerinin iç süslemesi de d  süslemede oldu u kadar çe itli ve 
zengindir. ç mekanda ta  süslemenin yan  s ra, ah ap süsleme daha yo undur. 
Uygur evlerinden itibaren Karahanl , Gazneli, Selçuklu ve Osmanl 10  
döneminde de yo un olarak kullan lan ah ap, Kayseri evlerinde ikinci önemli 
süsleme unsurudur. D  mekanda keskin hatlarla belirlenen evler, iç mekanda 
ah ap sanat n n zarif örnekleriyle bezenmi tir.11

 
 

                                                 
9Yüksel Binici, a.g.m., s.212 
10Seyfi Ba kan, “Türk Ah ap Sanat ”, lgi Dergisi, S.42, 1985, s.9-13 
11 Mehmet Kartal, “Eski Kayseri Evinde Ah ap Süslemeler” lgi Dergisi, S.56, stanbul, 
1989, s.16-19 
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1. D  Mekanda Ah ap Süsleme  
a. Hat llar ve Ç kmalar 

Kesme ta  cepheli evlerin duvarlar na belirli aral klarla ah ap hat llar 
yerle tirilmi tir. Cephelerde bazen aç k (balkon eklinde) bazen de  kapal  
(eyvan eklinde) uygulanan ç kmalar n alt k sm  ah ap süslemenin yo unla t  
bölümdür. Kiçikap  Mah. R. Çal ka Evi ç kmas n n zemini üç bölüm halindeki 
ah ap süslemesi ile (Resim 11)  önemlidir. Kar k motiflerin stilize edilerek 
kullan ld  süsleme, yar m göbek halinde düzenlenmi tir. Bu bölüm a z  a a  
sarkan küçük palmetlerle sonlanm t r. Üst k s mda balkon eklindeki ç kma ise 
ah apla kapat lm t r. Ah ap üzerinde sivri kemerli üç pencere yüzeysel 
sütunlarla birbirinden ayr larak iç k s mlar  da zarif ebekelerle dolgulanm t r. 

 
b. Kepenkler 

Pencerelerin ayr lmaz ikilisi olan kepenkler i levsel ve estetik aç dan 
cephede görülen elemanlard r. Kar l kl  dikdörtgen panolar eklindeki 
kepenklerin iç k s mlar  ince ah ap i çili inde iken, d  tarafa gelen k s mlar 
daha sadedir. Alt ve üst bölümde kare, ortas  dikdörtgen olarak ayr lan panolar 
oyma, ajur ve kafes gibi farkl  tekniklerde i lenmi tir. 

 
2. ç Mekanda Ah ap Süsleme    
a. Zarlar 

Kayseri evlerinin genellikle sofa ve harem odalar n n içerisi belirli bir 
yüksekli e kadar “zar” ad  verilen ah apla kaplanm t r. Geometrik veya 
bitkisel motiflerle bezenen zarlar bazen boyanarak, bazen de sade olarak 
de erlendirilmi tir. B. ahin Evi’nde iç süslemeyle uyumlu zarlar n üzeri 
geometrik motiflere yer verilmi tir. 

 
b. Yüklük- erbetlik ve Gusülhaneler 

Odalar n iç k sm nda ah ap süslemenin yo unla t  en önemli 
bölümlerdir. Farkl  amaca hizmet eden, ayn  süsleme özellikleri gösteren bu 
bölümlerde ah ap sanatsalla t r lm t r. Yüklük ve gusülhanelerin orta k sm na 
bir ni  eklinde yerle tirilen erbetlik, genellikle süslemesi ve yan k s mlar  
“givle” denen düz veya “S” “C” k vr m kemerli, oyma raflar önemlidir. 

Geleneksel Kayseri evlerinden Konaklar Mah. de, M. Deneme’ ye ait 
konakta yüklük, erbetlik, gusülhane (Resim 12) ve çe itli boyutlardaki dolaplar 
odan n bir duvar n  tamamen kaplam t r. Orta k s mdaki erbetlik dikdörtgen 
formda olup yanlara üçgen ekilde aç lm t r. Bu bölümde “S” “C” k vr ml  
barok etkili küçük boyutlu kapal  raflara yer verilmi tir. erbetli in orta k sm na 
etraf  silmelerle belirlenen bir dolap yerle tirilmi tir. “S” “C” lerle olu turulan 
panolarda simetrik olarak uç k s mlarda palmet motifleri i lenmi tir. Alt n 
yald zla çerçevelenen motifler yüklük, gusülhane, zarlar ve kap larda çe itli 
büyüklüklerde kullan lm t r. Yuvarlak kemerli erbetli in üstünde merkezden 
etrafa da lan yaprak motiflerinden olu an bir resim i lenmi tir. Ah ab n oyma 

 

67 



ve kabartma tekni inde ele al nd  evde ah ap süsleme bütün güzelli iyle 
orijinalli ini korumaktad r. 

B. ahin Evi’nde yüklük ile erbetlikten olu an ikili (Resim 13) ve oday  
çevreleyen ah ap zarlar n üzeri ince ah ap oyma i çili indedir. Orijinalli ini 
koruyan erbetlik, yuvarlak kemer formlu ve ni  eklindedir. Yana oval ekilde 
aç lan k s mlar da volütlü “S” lerle çerçevelenmi  kemerli, kenarlar  istiridye 
yivli kapal  raflara yer verilmi tir. erbetli in içerisinde dikdörtgen pano 
üzerinde kabartma tekni inde bir çiçek motifi yerle tirilmi tir. “S” “C”lerle 
s n rlanan pano alt ve üst k s mda k vr ml  volütlerden olu mu  bir rozetle 
sonlanm t r. Kabartma tekni indeki ah ap süslemenin daha yo un oldu u bu 
evde, yüklü ün üzerindeki dikdörtgen panolar n içerisi de dekoratif çizgilerle 
dolgulanm t r. erbetlik ve yüklü ün alt k sm nda farkl  boyutlardaki dolaplar 
ve zarlar da oyma tekni inde çe itli motiflerle i lenmi tir. Yüklü ün üst 
k sm nda ajurlu (delik) küçük dolap, çok zarif bir i çiliktedir. B. ahin Evi’nde  
ah ap oyma, kabartma ve ajur tekniklerinin bir arada kullan ld  önemli ve 
orijinal örnekleri dikkat çekicidir. 
 
c. Kap lar 

Evlerde özenle ele al nan kap lar sofa kap lar d r12. Ah ab n farkl  
teknikleriyle estetik görünü ler verilen kap lar, tek ya da çift kanatl d r. ç 
mekandaki odalar n kap lar  sade ekilde ele al n rken zarlardaki süslemelerle 
uyumludur. 

 
d. Tavanlar 

Ah ap süslemenin en güzel örneklerinin yer ald  tavanlar, genellikle 
ortada büyük bir göbek ve etraf nda çe itli madalyonlardan olu turulmu tur. 
Ah ap i çili inin yan  s ra figür ve boyan n da kullan ld  tavanlar özeldir. 
Tavanlar n zeminleri tamamen ah apla kaplanarak a a  sarkan kenarlar da 
oyma veya kabartma tekni inde farkl  üsluplardaki motiflerle bezenmi tir. “S” 
“C” k vr mlar, geometrik motifler ve çiçek desenleri tavanlarda kullan lan 
vazgeçilmez elemanlard r. 

Bu özelliklerin yan  s ra Geleneksel Kayseri evlerinde tavan göbeklerinin 
ortas nda farkl  anlamlar içeren çe itli hayvan figürlerine de yer verilmi tir. 
Türk sanat nda y rt c  ku  ve kartallar n; hükümdarlar n ve beylerin timsali 
oldu u ve onlar n koruyucu ruhu veya hukuki sembolleri oldu una 
inan l rd .13 aman inançlar nda ise her insan n ku  eklinde koruyucu bir ruhu 

                                                 
12Necibe  Çak ro lu, a.g.e., s.54-57 
13Ya ar  Çoruhlu, Türk Sanat nda Hayvan Sembolizmi, stanbul, 1995, s.77; Emel Esin,Türk 
Sanat nda konografik Motifler, stanbul, 2004, s.171 
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vard r, ölünce bu ruh  ku  eklinde  gö e yükselirdi14.  Burada hangi amac  
temsil etti i tam olarak bilinmemekle birlikte . Akda  Evi’nin haremlik 
odas n n tavan nda bu özellik devam etmektedir. Zarif ah ap i çili indeki 
tavan n ortas ndaki dikdörtgen panonun göbek k sm nda, gagas  ve pençesi 
keskin hatlarla verilen kanatlar  uçar vaziyetteki hayali (y rt c ) ku un (Resim 
14) yuvarlak gözleri büyük ve vücut k sm  bölümlenmi tir. Hareket halinde 
i lenen bu ku  motifinin, etraf ndaki daha büyük oval zemin k vr ml  dal ve 
yaprak motifleriyle bezenmi tir.Aralar ise sivri ve oval ba l klarla hiç bo  yer 
kalmayacak ekilde dolgulanm t r. Oval zeminin çevresi ve kö eleri ortada 
volütlü “S” ler, etraf nda yaprak ve çiçek motifleriyle bezenmi tir. Bat l la ma 
dönemi üslup özellikleri burada oyma ve kabartma tekni iyle ah aba 
i lenmi tir. 

B. ahin Evi’nde farkl  örnekteki ah ap tavan ise, yine ayn  ince zevkin 
örneklerindendir. Tavan n ortas ndaki panoda kabartma tekni inde yaprak 
motiflerinden meydana gelen bir göbek (Resim 15) olu turulmu tur. Bu 
k s mdan etrafa farkl  ekillerde sivri ve yuvarlak hatl  dal ve yaprak 
motifleriyle oval zemin dolgulanm t r. I k gölge plastititesinin vurguland  bu 
bölüm zincirek motifiyle çerçevelenmi tir. Tavan göbe inde kullan lan motif , 
kö elerde daha küçük boyutlu olarak tekrarlanm t r. 

 
e. Terekler 

“Tokana” ad  verilen k l k mutfaklarda tereklerin alt ve üst k s mlar  
küçük kemerlerle hareketlendirilmi tir. Üst gözlerin kenarlar  oyma tekni inde 
çe itli motiflerle bezenmi tir. 

 
C. Duvar Ve Tavan Resimleri 

Geleneksel Kayseri evlerinde üçüncü önemli süsleme unsuru duvar ve 
tavan resimleridir. 18. yüzy l sonlar nda klasik süsleme anlay n  terk eden 
Osmanl  mimarisinde, duvar resimleri süslemenin yeni temsilcilerinden 
olmu tur15. Özellikle saray ve konutlarda yayg nl n  koruyan duvar resimleri 
yaln z ba kent stanbul’ da de il, mparatorlu un bir çok yöresinde de sivil ve 
kamu binalar nda yapt r lm t r.16 Bu do rultuda stanbul’da usta ellerden ç kan 
resimlerin, ayn  kalitede Kayseri evlerinde de görülmesi tesadüf de ildir. 
Kayseri’de Özta ç   Evi, mamo lu Evi (1890’lar), S. Mustafa Evi (19. yüzy l), 
Güpgüpo lu Kona 17önemli resim örneklerinin bulundu u bilinen evlerdir. ç 
mekanlar  süsleyen resimler iki bölüm halinde de erlendirilecektir. 
                                                 
14Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avc  Ku lar, Tek ve Çift Ba l  Kartal”, XIX, S.4, 
Ankara, 1972, s.168;  Sargon  Erdem, “Çift Ba l  Kartal ve Anka Üzerine”, Sanat Tarihi 
Ara t rmalar   Dergisi, C.3, S.8, 1990, s.72-79 
15Do an Kuban, “Barok  Mimari”, stanbul Ansiklopedisi, C. 2, stanbul, 1994, s.61-65  
16Günsel  Renda, “Yenile me Döneminde Kültür Ve Sanat”,Türkler Ansiklopedisi, C.15, Ankara, 
2002, s.278; Rüçhan Ar k, Bat l la ma Dönemi Anadolu Tasvir Sanat , Ankara, 1988, s.142  
17Vacit mamo lu, Geleneksel Kayseri Evleri, s.46-59 
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1. Duvar  Resimleri 

Odalar n içerisinde zarlar, tavan ve zar aras ndaki duvar ile erbetliklerin 
iç k s mlar n  süsleyen resimlerdir. Burada . Akda  Evi’nin haremlik odas nda 
erbetli in içersinde bulunan manzara resmi (Resim 16) örnek olarak verilebilir. 
erbetli in üst k sm nda ampir18 tarz da toplanan k vr ml  perdeler kordonlarla 

ba lanm  yan k sma tek yönlü olarak sark t lm t r. Bir ak amüstü 
manzaras n n verildi i resimde kompozisyon, ön tarafta daha büyük boyutlu 
biraz geride daha küçük boyutlu sa l  sollu yerle tirilen a açlarla 
olu turulmu tur. Yan k s mda küçük bir köprü ile olu turulan manzarada 
ilerideki da  s ras  ve gökyüzünde uçan ku larla gözler geriye çekilmektedir. 
Ak amüstü mavi ve grili inin belirginle ti i resimde kahverengi, ye il, siyah, 
krem gibi renkler küçük alandaki resmi vurgulamaktad r. Oldukça ba ar l  bir 
manzara resminin uyguland  erbetlik orijinalli ini korumaktad r. 

Ayn  evin di er odas ndaki erbetli in içerisi de fazla örne i olmayan 
pompei tarz 19resimle (Resim 17) bezenmi tir. Ampir üslup özelli inin a r 
bast  resimde denizin kenar nda kurulmu  bir saray manzaras  verilmi tir. 

erbetli in üst k sm nda perdeler ortada iki kordonla ba lan rken, yan k s mlara 
simetrik olarak resmi s n rlayacak ekilde sark t lm t r. Saray n ön k sm  
denizden korkuluklarla ayr l rken zemini kare ta larla dö enmi tir. Giri  k sm  
içe çekilen sarayda üçgen al nl klar, yuvarlak kemerler, antik Yunan etkili 
sütunlar iki bölüm halinde düzenlenmi tir. ki katl  üçgen al nl kl  pencereler 
hareketlili i sa layan ayr nt lar olup kahverengi, mavi, krem ve turuncu yo un 
olarak kullan lan renklerdir. Saray n üst k sm nda güne i and ran arma motifi ile 
suyun üzerindeki küçük kay k,  resmi tamamlam t r. 
 
2. Tavan Resimleri 

Kayseri evlerinin tavan ve etekleri  çe itli üsluplardaki resimlerle 
bezenmi tir. Bugün müze olarak kullan lan Güpgüpo lu Kona  harem 
bölümündeki çift  kollu ongen y ld z etraf nda olu an bitkisel ve geometrik 
motiflerle bezeli tavan, Sar  Mustafa Evi ba odas  ve Zennecio ullar  Evi 
(1900) Sofas nda  da ki  tavan resimleri önemli örneklerdendir. 
 

III. De erlendirme 
nsano lunun bar nma ihtiyac n n kar land  ev mimarisi, Yontma Ta  

ça ndan itibaren sürekli bir geli im göstermi tir.20 Orta Asya da kurulu 

                                                 
18Ayla  Ödekan, a.g.m., s.248 
19Vacit mamo lu,” Kayseri Evlerinde Duvar ve Tavan Resimleri”, VI. Ortaça  ve Türk Dönemi 
Kaz  Sonuçlar  ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Kayseri, 2002, s.418 
20 Do an Kuban, “Ev Üzerine Felsefe K r nt lar ” Tarihten Günümüze Anadolu da Kent 
ve Yerle me stanbul  Habitat II, stanbul, 1996, s.1; Do an Kuban, Ça lar Boyunca 
Türkiye Sanat n n Anahatlar , stanbul, 2004,s.171 
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çad rlar, Türk ev mimarisinin kökeni olarak kabul edilirken21 kendine has bir 
mimariye sahip olan Türk evi XIX. yüzy l n sonuna kadar Anadolu-Suriye-
M s r-Balkanlar gibi geni  bir alanda iklim ve malzemeye ba l  olarak 
ekillenmi tir22

lkça dan itibaren zengin tarihi ve kültürel geçmi iyle Kayseri’de, 
malzeme ve geleneksel özellikler, mimariyi yönlendirmi tir. Sivil mimaride ta  
ve ta  i çili iyle önemli olan geleneksel Kayseri evleri  bu yönüyle ç Anadolu 
Bölgesinde Ürgüp, Göreme, Nev ehir, Ni de, Avanos gibi merkezlerle 
benzerlik göstermektedir. Bu merkezlerde de temel yap  malzemesi ta  olup 
evler, Kayseri de oldu u gibi ayn  malzemeyle bezenmi tir. 

Ta  ile hareketlendirilen d  cephe, farkl  boyutlardaki konsollar, yatay 
silmelerle Avanos’taki Mustafa Güven Evi (19.yüzy l)23 ile genel olarak 
benzerlikler göstermektedir. 

Geleneksel Kayseri evlerinde bulundu u yer, kullan l  ekli ve zarif 
i çili iyle önemle ele al nan ta  süsleme, Güney Do u Anadolu Bölgesindeki 
Diyarbak r, Mardin, anl urfa, Bitlis’deki evlerle ayn  özellikler göstermektedir. 
Bu do rultuda ta  bezeme, Diyarbak r evlerinde de bir kuyumcu elinden ç km  
gibidir.Evde  avluyu çevreleyen kanatlar, sofa, eyvan gibi bölümler; zikzaklar, 
dilimli kemerler, mukarnaslar, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmi tir.24  

anl urfa evlerinde de avluyu çevreleyen eyvan, odalar n cepheleri ve 
giri  kap lar  zengin i çilikte ta  süslemelidir. Süslemeler genellikle bitkisel ve 
geometrik motifli alt gen, sekizgen rozetler halindedir. Osman Budak Evi 
(1845) ve Halil Efendi Evi (1903) Kayseri evleri gibi ta  bezemeleri ile iç 
mekandaki ah ap süslemeleriyle benzer örneklerdir.25

Kayseri evleriyle paralellik gösteren, Güney Do u Anadolu Bölgesinin 
geleneksel konut mimarisini devam ettiren Bitlis Evleri’nde ta  i çili i, daha 
çok büyük konutlarda görülmektedir.Ta  ve  iç mekandaki ah ap süslemeleriyle 
Ömer Arif Ba  Evi (1930’lar) ve sa Kalkan Evi (1879) ba l ca örneklerdendir. 

Bu  bölgede yer alan  Ad yaman’da evler farkl  olarak ta  ve ah aptan 
yap land r lm t r. Süsleme ise di er merkezlerle ayn  do rultuda olan evler 

                                                 
21 Anton Bammer, “Çad r le Anadolu li kileri” Tarihten Günümüze Anadolu da Kent 
ve Yerle me stanbul Habitat II, stanbul, 1996, s.234  
22 Nur Ak n,  “Ev” Maddesi, TDV. slam Ansiklopedisi, C.11, stanbul, 1995, s.509; 
Do an Kuban, Türk ve slam Sanat  Üzerine Denemeler, stanbul, 1982, s.195-209; 
Do an Kuban, “Ev” Maddesi, Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, C.3, stanbul, 
1994, s.227-234  
23 Mehmet Ali Esmer, Avanos’un Eski Türk Evleri, Ankara, 1992, s.95  
24 Orhan Cezmi Tuncer, Diyarbak r Evleri, Diyarbak r, 1999, s.59 
25 anl urfa,  Ankara,  1997, s.59 
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bulunmaktad r. Hac  Sabuncu Evi (20. yüzy l) de süslemeleriyle önemli 
örneklerden  biridir.26

Bütün gösteri  ve ihti am yla Kayseri’ de özelle en ta  bazen bir kap da 
korinth ba l kl  sütun, bazen aslan ba l  bir çörten bazen de tüm sade temiz 
i çili iyle kendisidir. Süslemede estetik ve teknik anlamda mükemmel bir 
düzeye ula m t r. 

Evlerin cephelerindeki ç kmalar ile eyvan eklindeki balkonlar (Resim 
18) ta  ve ah ap süslemenin iç içe kullan ld  bölümlerdir. Cephedeki kö kler 
(Resim 19) ve en üst k s mdaki çörtenler de aslan ba l , ejder ba l , bal k motifi 
veya sade  oluk eklindeki biçimlenmi lerdir. Çe itli ekillerdeki havaland rma 
delikleri de  hareketlili i sa layan di er unsurlard r. Her alanda çe itli ekillerde 
de erlendirilen ta  süsleme avlulardaki çe melerde de farkl  bir ifade tarz  
bulmu tur. Güpgüpo lu Kona nda bulunan çe me (Resim 20) y ld zlarla 
bezenmi  bir zemin üzerinde birbirine sar lm  iki bal k figürü  ta  bezemenin 
inceli ini göstermesi aç s ndan önemlidir.   

ç mekanda de i ik süslemelere sahip olan Kayseri evlerinde; ah ap 
oymal  tavanlar, zarlar, yüklük- erbetlik ve gusülhaneler genel olarak 
Sivas27(Abdi Ba ara Evi Hasan ve Ba e mez Evi), Konya, Erzurum 
(Somuno lu Evi (19.yüzy l) ve Semih Bey Evi (18.yüzy l)28 ve özellikle 
ah ab n bol olarak kullan ld  Karadeniz Bölgesindeki evlerle ayn  güzelliklere 
sahiptir. 

Kayseri evlerinde Bezircio lu Evi (19. yüzy l), M. Deneme Evi, . Akda  
Evi, B. ahin Evi ve Camc o lu Evi (Resim 21 ) ah ap, bütün zarafetiyle ta tan 
sonra ikinci önemli süsleme unsurudur. Süslemede kendini gösteren ah ap; 
bitkisel ve geometrik motifler, çe itli figürler, “S” “C” k vr mlarla daha çok 
Bat lla ma dönemi üslup özellikleriyle ekillenmi tir. Barok etkili figürler 
oldukça girift ve d a ta an rokoko bezemelerle evlerde zengin bir görünüm 
sa lanm t r. Ah aplar üzerindeki boyalar, canl  renkleri ve kaliteli i çilikleri 
aç s ndan önemlidir. 

Kayseri evlerinde ba ar l  ta  ve ah ap süslemenin yan  s ra, 18. yüzy lla 
birlikte Osmanl  mimarisine giren resmin süsleme unsuru olarak önemli 
örnekleri mevcuttur. Kayseri evlerinde; ah ap zarlar n üzeri, erbetliklerin 
içerisi ve tavan,  renkli motif zenginli iyle stanbul da ki saraylar  süsleyen 
resimlerle ayn  zenginli e sahiptir. Genellikle bir fon üzerinde kurulan resimler 
de ampir perdeler, barok-rokoko figürler, do a tasvirleri ( . Akda  Evi, 
Güpgüpo lu Kona , Zennecio llar  Evi ), vazodan ta an çiçekler (Gavremo lu 
Evi (1784), M. Deneme Evi ), pompei tarz  resimler ( . Akda  Evi) ve çe itli 

                                                 
26 Ahmet Ali Bayhan, - Fikri Salman, “Ad yaman  li ve lçelerinde Yüzey Ara t rmas  
2003”, 22. Ara t rma  Sonuçlar  Toplant s , 24-28  May s, Konya, 2oo4, s.139-144  
27N.Burhan Bilget, Sivas Evleri, Ankara, 1993, s.60-61 
28Ha im Karpuz, “Erzurum ve Konya Evlerinde Ah ap Malzeme Kullan m ”, Anadolu Ah ap 
Evleri, Ankara, 2001, s.113-128 
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hayvan figürleri, kullan lan ba l ca unsurlard r. Lale devriyle birlikte, özellikle 
stanbul ve çevresinde etkili olan ba kent üslup özellikleri Anadolu’da, Kayseri 

de bu denli renkli ve ba ar l  uygulanmas yla önemlidir. Genellikle manzara 
eklinde ele al nan Kayseri duvar ve tavan resimlerinde bir üslup birli i 

görülmez. Olgun bir üslupta de erlendirilen resimler, Bursa, Soma, Bayramiç 
ve Yozgat’ta 29 da ayn  kaliteye sahiptir. 

 
IV. Sonuç 

Geleneksel Kayseri evlerinde ta , ah ap ve resmin süsleme unsuru olarak 
bir arada  kullan lmas ndan, zengin bir süsleme kültürü do mu tur. ç ve d  
mekanda orant l  olarak de erlendirilen süsleme, hem i çilik hem de kalite  
aç s ndan oldukça ba ar l d r. Süslemede an tsalla an d  cephe, ta n bütün 
ahenk ve ihti am yla bezenirken, iç mekanda da duvar ve tavanlar ah ab n 
özenle ele al nd , esteti in doruk noktaya ç kar ld  bölümlerdir. 

Kültür, gelenek ve malzemenin belirledi i mimaride, süslemenin ki inin 
maddi durumuna göre de ekillendi i bir gerçektir. Genel ve ayr nt da bütün 
alanlar n süslendi i Kayseri evleri, iç mekan da renkli kompozisyonlar n yan  
s ra, d  mekanda da ta n sa laml  ile hala dimdik ayaktad r. Zengin bir 
geçmi in izlerini ta yan bu bezemeli evlerin gelece e birer miras olarak 
aktar lmas  ve bu de erlerin korunmas  için gerekli bilincin verilmesi, bu 
makalede amaç edinilmi tir. 
 

Abstract : In  civil  architecture of  Kayseri, that has a rich culturel background, 
the most characteristic structures are the houses. In the city of the store structures 
Kayseri, the houses have effective decoration characteristics. The pictures on 
store, wood, wall and ceiling are the main components of these attractive outfits. 
Stone is important and the most commonly used material that is prefered to 
format the houses and make their decorations due to existance of large amount n 
the city.  
While the store is prefered for the decoration of the outer places, the tendency is 
to use wood as the decoration material for the iner places. The walls and ceilings 
are formatted by elegant wood workmanship using various techniques such as 
cutting, relief  embroidery openwark. The pictures an the walls and ceilings that 
are the new representatives of the Otoman architecture, the clasical decoration 
understanding of which changes in the 18 th century, are the third decoration 
component of the Kayseri houses. 
 
Key  Words: Stone, timber, picture, decoration, technique, aesthetics, style, 
motifs. 

    
       
 
 
 
                                                 
29 Günsel Renda, Bat l la ma Döneminde Türk Resim Sanat , Ankara, 1977, s.136 
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Resim 2: ükriye Yap lar Evi-Cephe 

 

 
Resim 3: Konaklar Mahallesi 35 Nolu Ev 
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Resim 4: Güpgüpo lu Kona -Kap  

 

 
Resim 5: B. ahin Evi-Kap  
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Resim 6: Konaklar Mahallesi 4 Nolu Ev 

 

 
Resim 7: R. mamo lu Evi-Ç kma 
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Resim 8:  Ö. Özta ç  Evi-Pencereler 

 

 
Resim 9: M. Deneme Evi- ömine  
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Resim 10: H. ahin Evi- erbetlik 

 

 
Resim 11: R. Çal ka Evi-Ah ap Süsleme 
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Resim 12: M. Deneme Evi-Yüklük- erbetlik-Gusülhane 

 

 
Resim 13: B. ahin Evi-Yüklük- erbetlik 
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Resim 14: . Akda  Evi-Tavan 

 

 
Resim 15: B. ahin Evi-Tavan 
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Resim 16: . Akda  Evi-Duvar Resmi 

 

    
Resim 17: . Akda  Evi-Duvar Resmi 
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Resim 18: H. ahin Evi-Balkon 

 

 
Resim 19: Camc o lu Evi-Kö k 
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Resim 20: Güpgüpo lu Kona -Çe me 

 

 
Resim 21: Camc o lu Evi-Tavan 
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