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Özet 

“Erzurum/spir İlçesinde Geleneksel Ev Mimarisi”1 konulu bu çalışmada araştırma kapsamına alınan evler, 
plan, mimari ve süsleme özellikleri açısından ele alınmıştır. Bu evlerin Türk Ev Mimarisi’ndeki yeri, farklı 
yerleşim yerlerinde bulunan fakat aynı özelliklere ve tipolojiye sahip örneklerle karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. Araştırma sahasında, Doğu Anadolu Bölgesi’ne has tandırevi ve çevresinde gelişen 
tipolojiye uygun tek katlı evler tespit edildiği gibi, alt katında tandırevi ve üst katında yaşam alanları 
bulunan çok katlı evler de bulunmaktadır. Sadece tandırevi ve etrafındaki hizmet birimlerinden oluşan ve 
günümüze kadar ulaşan evler XVIII. yüzyıl sonunda yapılan evlerdir.  

İspir geleneksel evlerinde ana unsur olan sofa ve sofa etrafında gelişen evler çoğunluktadır. Sofanın olup 
olmamasına ya da bulunduğu konuma göre sofasız, iç sofalı ve dış sofalı plan tipine ait evler ise bir, iki veya 
üç katlı olarak yapılmıştır. İçinde yaşayan ailelerin büyüklüğüne ve ekonomilerinin gücüne göre şekillenen 
bu çok katlı evler genel olarak XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın başlarına tarihlendirilen evlerdir. Bu evler, 
Geleneksel Türk Evi özelliklerinin yanı sıra bölgesel özellikler ile harmanlanarak mimariye kazandırılmıştır. 
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TRADITIONAL HOUSE OF ARCHITECHTURE IN ERZURUM İSPİR COUNTY 

Abstract 

In this “Tradıtıonal House of Archıtechture in Erzurum İspir County”, themed study, research has covered 
by houses plan, architectural and decorative features. Results are written by comparing to houses which are 
in different settlement but have same features and typology. In research area both tandoor2 which is 
indigenous to Eastern Anatolia Region, suitable for typology developed its around one floor houses are 
determined and also houses which have tandoor on ground floor and living quarters on upstairs. Houses 
composed of only tandoor and service units are extant, built in eighteenth century.  

Antreroom is the main factor of Traditional Turkish House in İspir and houses developed around antreroom 
are predominant. Whether there is antreroom or not, or without antreroom to its location, houses have 
interior antreroom and exterior antreroom plan are built as single floor, two storey or triplex. Multistorey 
houses shaping to family size and their economic potential, are generally built in nineteenth and beginning of 
twentieth century. These houses beside their Traditional Turkish House features by blending with regional 
features are brought to architecture. 

Keywords: Erzurum, İspir, Traditional Turkish House, Tandoor, İspir Houses. 
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Giriş 

İspir, Erzurum il merkezine 144 km mesafede bulunan, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz 
Bölgesi arasında geçiş özelliği gösteren bir ilçedir. Önemli ticari-askeri yolların kavşak noktasında 
bulunması ve insanların ihtiyaç duyduğu bütün doğal kaynaklara sahip olması sebebiyle eski 
çağlardan beri yoğun yerleşmelere sahne olmuştur. Türk hâkimiyetinin başladığı XI. yüzyıldan 
itibaren gözde merkezlerden biri olan İspir, bütün siyasi olaylara rağmen mağrur kimliğini 
kaybetmeden günümüze kadar gelebilmiştir ve bu kimliğini en bariz yansıtan unsurlarından biri de 
geleneksel özelliklere sahip evleridir.   

Bu evler, dünyanın her yerinde olduğu gibi İspir’de de insanoğlunun içinde bulunduğu 
ortama, ekonomik koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Farklılaşan şartlar, 
ayırt edici farklı özellikler doğurmuştur. Yapılış amaçlarındaki farklılıklar, bölgesel üslup 
farklılıkları, kullanılan malzeme ya da teknik gibi değişimler olsa da Anadolu’ya yerleşen Türk Evi 
kimliğinin temelinde tamamına bütünlük kazandıran birtakım gelenekler vardır ki; bunlar, geniş 
aile düzeninin toplum yapısı içerisindeki yeri, geleneksel hayat tarzı ve İslam inancıdır. 

İspir Evlerinin Genel Özellikleri 

1. Plan Tipleri ve Kat Sayıları 

Bir kültür süreci olan konut, yaşadığı topraklara ait maddi ve manevi birikimin 
taşıyıcısıdır3. Her yöre kendi doğa koşullarına, sosyal ihtiyaçlarına ve insan ilişkilerine uygun 
olarak kendi yapı tarzını oluşturmuştur4. Geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı Dönemi konutlarına 
yönelik tipolojik çalışmalar “geleneksel konut” kavramıyla hangi ortak özellikleri taşıdığı ve neyi 
tanımladığını ortaya koymayı da amaçlamıştır. Kavram konusuna yaklaşımlar ve bu konudaki 
tanımlamalar çeşitleme gösterse de, geleneksel konutların sofa-oda ilişkisine dayanan plan seması, 
kavramın dayandığı temel nokta olmuş, cephe düzeninde ve malzeme boyutunda ise bölgesel ve 
kültürel kimliğin yansımasıyla geleneksel konut anlayışının çeşitlendiği belirtilmiştir5. Bu çeşitlilik 
etkilerini, hem kentsel, hem de kırsal alanlarda göstermiştir. Jeolojik, sosyolojik ve iklimsel 
verilerden etkilenerek ortaya çıkan kentsel çevre planlaması ve mimari mekânların karakteristikleri, 
Türkiye’de bölgelere göre değişiklik arz etmiştir6. 

 Erzurum’un İspir ilçesinde yapılan evlerin mimariye kazandırılmasında rol oynayan 
etkenler de iklim, topografık özellikler, gelenek ve görenekler, dini inançlar, sosyal çevre ve 
ekonomik koşullardır. Bu evleri, özellikli kılıp Anadolu Türk Evleri içinde özel bir yere alan ise 
İspir’in zengin geçmişi, sosyo-ekonomik yapısı, hem karasal hem de Karadeniz’e has ılıman 
iklimin geçiş noktasında olması, kültürel zenginlikleri, yapı malzemesi ve hayat biçimleridir.  

Sedad Hakkı Eldem, evleri plan tiplerine ayırırken sofalı ya da sofasız olma durumlarını 
göz önünde bulundurarak 4 ana plan tipi (Sofasız, İç Sofalı, Dış Sofalı, Orta Sofalı) belirlemiştir. 4 
ana plan tipinin bulunduğu Geleneksel Anadolu Evleri içinde önemli bir yere sahip olan İspir 
evlerinde, Türk evinin en gelişmiş plan tipi olarak kabul edilen orta sofalı plan tipine hiç 
rastlanmamıştır. En zengin plan kompozisyonlarına imkân veren ve genellikle İstanbul’da tatbik 
edilen orta sofalı plan tipi daha çok büyük konak ve saraylarda kullanılmıştır7. İspir’in orta sofalı 
plan tipinin yaygın olduğu Batı Anadolu’ya uzak olması ve ilçede ki iklim özelliklerinin bu plan 

3 Deniz İncedayı, Adadan Odaya Yaşamdan Yapıya Konut Çevresi, İstanbul, 2004, s. 9. 
4 Feridun Hacıhasanzade, Her Yönüyle Her Köyüyle Coğrafi, Tarihi, Ekonomik Açıdan Bayburt, İstanbul, 2007, s.116. 
5 Gül, Asatekin, “Türk Evi Sözcüğünün Düşündürdükleri”, Sanat Tarihinde Terminoloji Sorunları Semineri, Ankara, 
2001, s. 192. 
6 Sabit Oymael - Hatice Kıran Çakır - Özlem Sallı Bideci, “Geleneksel Mimari Uygulamaların Yorumlanması”, 
Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (16-18 Mayıs), Elazığ, 2011, s. 75-80. 
7 Sedad Hakkı Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul, 1954, s. 127-148. 

                                                      



tipine uygun olmaması araştırma sahası içinde yapılan evlerde bu tipin tercih edilmemesinin 
sebepleri olarak gösterilebilir.  Diğer üç plan tipine uygun olan evlerin yapıldığı İspir’de kat 
sayılarını ise sadece arazi durumu ve ekonomik koşullar belirlemiştir. Değişen kat sayısı ile doğru 
orantılı olarak farklılaşan plan tipleri de farklı tipolojilerin oluşmasına sebep olmuştur. Böyle bir 
ayrım yapılması durumunda araştırılan İspir evlerini 8 ayrı grupta incelemek mümkündür (Tablo 
1). Bu bağlamda İspir’de bulunan ve araştırma kapsamına alınan evlerin %20’si sofasız, % 40’ı iç 
sofalı ve % 40’ı dış sofalı plan tipindedir. Ayrıca, bu evlerin, %10’u tek katlı, %63’ü iki katlı iken 
%27’si de üç katlıdır (Grafik 1). Bu değerlendirme çerçevesinde İspir’de bulunan evler, sofasız 
(Çizim 1), iç sofalı (Çizim 2) ve dış sofalı (Çizim 3) olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Üç ana gruba 
ayrılan İspir evlerinin plan tiplerine, kat sayıları da dahil edilince; - sofasız, tek katlı tip, -sofasız, 
iki katlı tip, -sofasız, üç katlı tip, -dış sofalı, tek katlı tip - dış sofalı, iki katlı tip -dış sofalı, üç katlı 
tip - iç sofalı, iki katlı tip - iç sofalı, üç katlı tip gibi sekiz alt grup ortaya çıkmaktadır. 

Celal Esad Arseven, yöresel malzeme ve iklimsel veriler etkisiyle oluşan bölgesel farkları 
esas alarak Anadolu ev mimarisini sekiz grupta toplarken: 

1. Orta Anadolu (Kayseri, Niğde, Kırşehir, Konya) Evleri, 

2. Kuzey Anadolu (Karadeniz kıyıları, Vezirköprü, Çorum, Ankara, Bolu) Evleri, 

3. Doğu Anadolu (Erzurum ve civarı) Evleri, 

4. Güney Anadolu (Antalya, Muğla) Evleri, 

5. Güneydoğu Anadolu (Mardin, Gaziantep, Urfa, Hatay, Diyarbakır) Evleri, 

6. Batı Anadolu (Kütahya, Bursa, İzmir, Aydın) Evleri, 

7. İstanbul (İzmit, Gebze) Evleri, 

8. Rumeli (Edirne, Tekirdağ) Evleri8. 

Doğan Kuban, bölgesel gelenekler içinde değişiklikler gösteren ev mimarisini yüzeysel bir 
inceleme ile Anadolu’yu yedi bölgeye ayırarak incelemiştir: 

1. Güneydoğu Anadolu’nun Kuzey Suriye ile ortak kültürünün ifadesi taş ev mimarisi, 

2. Erzurum’un kuzeydoğu Anadolu’nun Güney Kafkasya ve Dağıstan ile akraba olan ahşap 
hatıllı taş mimarisi, 

3. Doğu Karadeniz bölgesinin karakteristik ahşap iskeletli ev mimarisi, 

4. Ege ve Akdeniz bölgesinin düz damlı taş mimarisi, 

5. Orta Anadolu’nun (Niğde ve Kayseri) Kuzey Suriye ile buluşan taş mimarisi, 

6. Orta Anadolu’nun daha çok köy ve küçük kentlerinde görülen ve kökü Yeni Taş Çağına 
kadar uzanan kerpiç mimarisi, 

7. Esas yayılma alanı Anadolu’nun kıyıları ile orta yayla arasında bir ikinci çember gibi 
dolanan ve Sivas dolaylarından batıya ve İç Ege’den Torosların kuzey yamaçlarına kadar 
uzanan ve yer yer diğer bölgelerde ve Balkanlarda görülen Hımış yapı tekniği ile inşa 
edilmiş ev mimarisidir.9 

Celal Esad Arseven ve Doğan Kuban’ın bu gruplandırmaları çerçevesinde İspir evleri, 2 ve 
3 numarada gruplandırılan bölgeler içinde geçiş özelliği gösterir niteliklere sahip evlerin 

8 Celal Esad Arseven, “Türk Sanat Tarihi”, VII. Fasikül, İstanbul, 1962, s. 536. 
9 Doğan Kuban, Türk Ev Geleneği Üzerine Gözlemler, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul, 1982, s. 45. 

                                                      



özelliklerini taşımaktadır. İklim özellikleri ve sosyal yaşam noktasında kısmen Erzurum evlerinin10 
özelliklerine sahip olan İspir evleri, topografik özellikler göz önünde bulundurulduğunda Doğu 
Karadeniz etkilerinin altındadır. 

2. Planı Oluşturan Elemanlar 

Türk Evi’nde planı oluşturan elemanlar, ihtiyaçlara göre ortaya çıkmıştır. Planın 
şekillenmesinde iklim ve doğal şartların etkisinden başka, İslam esaslarının ve geleneklerinin de 
rolü büyüktür. Bu da Anadolu’da iklimi ve bölgesi ne olursa olsun klasikleşen Türk evini önemli 
ölçüde birbirine yaklaştıran ortak bir plan motifini meydana getirmiştir. İspir evlerinin de diğer 
kentlerdeki Türk konutlarıyla plan benzerliğinin olmasının en önemli sebebi budur. Geleneksel 
İspir evlerinde iklime, sosyal yaşama, geçim kaynağına ve ekonomik şartlara göre farklılıkların 
olduğu bu elemanlar, iç mimari ve dış mimari elemanlar olarak iki farklı grupta ele alınmaktadır. 
Odalar, sofalar, tandırevi ve kiler/ambarlar iç mimariyi oluşturan öğeler olarak karşımıza çıkarken, 
bahçeler, ahırlar ve merekler müştemilat olarak değerlendirilmekte ve dış mimari elemanları olarak 
karşımıza çıkar.    

Türk evinin şekillenmesindeki en önemli iç mimari eleman olan oda, Türk evinin 
çekirdeğidir. Evin gelişiminin bağlı olduğu temel birim olan oda, Türk evi içinde ayrı ve müstakil 
bir ev veya hanedir. Tuncer Baykara’ya göre; “Türk evi, yekpare, tek parçalı bir hacimdir”. Bu 
yönüyle göçebe çadırı ile oda arasında morfolojik benzerlik vardır. Oda bir anlamda çadırın 
görevini yüklenmiştir. Göçebe çadırında olduğu gibi oda, insanlara uygun yasama koşullarını 
sağlar ve odalar arasında işlevsel farklılık görülmez. Bütün odalar yatma, oturma, yemek pişirme 
ve yeme, çalışma ve hatta yıkanma gibi değişik işlevlerin birlikte sürdürülebileceği şekilde 
donatılmıştır. Orta Asya çadırlarının işlevleri Türk evinde odalara yüklenmişken; sofa, çadırların 
önündeki ortak alanların görevini üstlenmiştir (Çizim 4).  

Her ihtiyacın bir odada giderilebilmesinin en önemli sebeplerinden birisi de Doğu 
Anadolu’da ki Türk aile yapısıdır. Erzurum ve ilçelerinde oldukça yaygın olan evlenen çocukların 
aileleri ile beraber yaşama geleneği, her odanın dizaynının çekirdek bir ailenin yaşamasına imkân 
verecek şekilde tasarlanması gerekliliğini doğurmuştur. İspir’de bulunan evlerin oda sayıları ve oda 
düzenlenişi farklılıklar arz etmektedir. Çalışma kapsamına alınan evler 1, 2, 3 ya da 4 odalı olarak 
yapılmışlardır. Evlerin oda sayılarında alt kat ile üst kat arasında da herhangi bir sayı uyumu 
aranmamıştır. Tamamen ihtiyaca yönelik olarak konumlandırılan odaların iç mekânlarında bulunan 
yapı elemanları bulundukları kata göre değişiklik göstermektedir. Günlük aktivitelerin çoğunlukla 
tandırevinde karşılandığı küçük boyutlu evlerde çoğunlukla odalar sadedir. Fakat bütün ihtiyaçlara 
cevap vermesi amaçlanan odalarda ise kehriz, gusülhane, makat, yüklük ya da ocak gibi yapı 
elemanlarının kullanıldığı görülmektedir ki evlerin yaşam alanı olarak değerlendirilecek başka bir 
kapalı mekânı yoktur. Bu odalar daha çok yatak odası ve zaman zaman misafirlerin de ağırlandığı 
oturma odası olarak değerlendirilmiştir. Yeme-içme ya da günlük diğer aktiviteler çoğunlukla 
tandırevlerinde karşılanmıştır. 

Diğer bir iç mimari eleman olan sofa, iç mekân ile dış mekân arasındaki bir geçiş alanıdır. 
Aynı zamanda odalar arasındaki ilişkilerin sağlandığı ortak alandır. Ancak burası sadece bir ulaşım 
geçidi veya belirli bir işlevi olan mekân değildir; bir anlamda ekonomik aktivitelerin merkezidir ve 
özellikle yazın serinlik ve havadarlığından dolayı ana kullanım alanını oluşturur. Ev (oda/hane) 
ailenin özel alanı iken sofa, genel/ortak alanıdır11.Anadolu’nun farklı bölgelerinde sergah, hanay, 
sergi, sayvan, çardak, divanhane, hayat gibi adlarla tanımlanan sofa, geleneksel Türk aile düzeni 

10 Haşim Karpuz, Erzurum Evleri, Ankara, 1984. 
11 Abdullah Köse, “Türkiye’de Geleneksel Kırsal Konut Planlarında Göçebe Türk Kültürü İzleri”, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5/2, Afyon, 2005, s. 165. 

                                                      



içinde dışa dönüklüğün sembolleştirildiği alandır. Dışa açık hayat tarzından dolayı ev içinde en 
fazla zaman geçirilen ve kullanılan alandır. Mimaride bir yapının önünde veya ortasında yer alan 
çevresi sınırlanmış alanlar olan sofalar (avlular), İspir evlerinde merkeze alınmış iç sofa ve direk 
ulaşılan dış sofa olarak karşımıza çıkmaktadır. İç sofalı evlerde kullanılan sofalar genel de geçiş 
mekânı görevi üstlenmişlerdir. İki katlı olan evlerin giriş katında bulunan sofalar aynı zamanda dış 
kapıların da açıldığı ilk ulaşılan birimlerdir. Bu sofalara, tandırevine, odalara ve kilerlere ulaştıran 
kapılar açıldığı gibi üst kata götüren merdivenlerde yerleştirilmiştir. Üst katlarda bulunan iç sofalar 
ise, bütün oda kapılarının açıldığı orta mekânlardır. Aynı zamanda evlerin ikinci kat seviyesinde 
bulunan balkonlara da bu sofalardan ulaşılmaktadır. Eğer evin içeriden çatı ile bağlantısı mevcut 
ise, çatıya ulaştıran merdivenler de bu sofada konumlandırılmıştır. İspir’de bulunan dış sofalı 
evlerin sofaları ise tamamen hol niteliğinde olan geçiş mekânlarıdır. Diğer evlerdeki sofalar da ana 
giriş kapılarının açıldığı mekânlar olarak değerlendirilmiştir ve iç sofalı evlerde olduğu gibi bütün 
kapıların açıldığı birimlerdir. Aralarındaki tek fark ise dış sofalı evlerde sofanın sadece bir 
tarafında odalar ya da diğer mekânlar dizilmişken, iç sofalı evlerde sofanın her iki yanında 
birimlerin dizilimi söz konusudur. Soğuk iklim sebebiyle İspir’de kullanılan dış sofalarda kapalı 
olarak ele alınmışlardır ve değişen şartlar ile işlevleri değişen örnekler mevcuttur. Örneğin; 
tandırevlerinin kullanılmamaya başlaması sebebiyle sofaların mutfağa dönüştürüldüğü örnekler 
vardır. 

Doğu Anadolu evlerinin şekillenmesinde oda ve sofa kadar önemli olan diğer bir birim 
tandırevleridir. Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta “tandırevi, yer evi12”, Karadeniz yöresinde 
“aşhane13” olarak adlandırılan, büyük boyutlu kare ya da kareye yakın dikdörtgen planlı bu 
mekânlarda, günlük yeme-içme, yıkanma, oturma, sohbet etme gibi aktivitelerin yanısıra geceleri 
de yatılmaktadır (Foto.1). Günlük yaşantı ve pişirme eylemleri için gerekli her türlü araç, gereç ve 
malzeme burada depolanmaktadır. Farklı her yiyecek maddesi ya da gereç için ayrı ve uygun 
özellikte depolama birimleri, raflar ve kapalı dolaplar yapılmıştır14 (Foto. 2, 3). Erzurum ve 
ilçelerinde haremlik konumunda olan, günlük bütün ihtiyaçlara cevap veren bu mekânların en güzel 
örnekleri Erzurum evlerinde karşımıza çıkmaktadır15. İspir ilçe merkezi ve köylerinde bulunan 
evlerde de Erzurum evlerinde olduğu gibi tandırevi, evlerin mekân örgütlenmesini sağlayan ana 
unsurdur16. Fakat zaman içerisinde işlevselliğini yitirdiği için günümüzde kullanılan tandırevi 
sayısı oldukça azdır. Anadolu’da tandırevi kültürü olan bütün yörelerde değişen olgulardan birisi 
İspir evlerinde de olduğu gibi tandırın konumlandırıldığı yerdir. Elazığ, Harran, Tarsus ve 
Kırşehir/Mucur örneklerinde olduğu gibi ev bünyesinin dışında ve genelde bahçede 
konumlandırılan örnekler mevcuttur. İspir’de bulunan evler, çoğunlukla iki veya üç katlı olduğu 
için tandırevi bütün örneklerde zemin kattadır. 

İspir konutlarındaki tandırevlerinin tasarlanma biçimi birbirleriyle benzerlik 
göstermektedir. Genelde kare ya da yatay dikdörtgen planlıdırlar. Duvarlarda uygun alanlarda 
terekler, dolaplar, tecirler konumlandırılmıştır. İspir evlerinde bulunan terekler, Erzurum 

12 Hatice Uçar, Bayburt ve Bayburt Evlerinin Mimarlık Tarihindeki Yeri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 1998, s.152; Filiz Yüksel, Geleneksel Bayburt Evlerinin Mimari Özellikleri, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1992. 
13 Tülay İnanç, Geleneksel Kırsal Mimari Kimliğin Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi, Rize 
Çağlayan Köyü Evleri Örneği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 2010, s.69; Haşim Karpuz, “Trabzon Köy Evlerinin Bölmeleri”, Türk Folkloru Araştırmaları, 
1981/2, Ankara, 1982, s. 40–41. 
14 Tülay İnanç, a.g.e., s. 69. 
15 Haşim Karpuz, a.g.e., s.87; Zerrin Köşklü-Şerife Tali, “Geleneksel Erzurum Evlerinde Tandır (Mutfak) Kültürü ve 
Mimarisi”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, S.11, Erzurum, 2007, s. 97-111.  
16 Zerrin Köşklü, “Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı ve Doğu Anadolu'daki Yeri Üzerine”, Anadolu 
Üniversilesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.2, Eskişehir, 2005, s.155-177; Hüseyin Yurttaş-Haldun Özkan-Zerrin Köşklü-vd., 
Yolların Suların Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum, Ankara, 2007. 

                                                      



evlerindeki terekler ile yapısal açıdan çok benzerdir, fakat onlara göre daha sade ele alınmışlardır. 
Tandır kaşı duvarların iç mekâna doğru taşırılmasıyla oluşturulan çekirge taşlarına oturmuştur. 
Erzurum evlerinde bu kaşlar ahşap örnekleri çok sınırlı olsa da genelde taş malzeme ile yapılmış 
iken İspir’deki evlerin tamamında ahşaptır (Foto. 4). Ahşap yaşmak kemerine sahip tandırkaşına 
daha çok Bayburt evlerinde rastlanılmaktadır17. İspir evlerinde tandırbaşı, ya bir basamak 
yükseltilmiş ya da etrafı ahşap ya da beton malzeme ile sınırlandırılmıştır ki bu durum Erzurum 
evlerinde de klasik bir özelliktir. Tandır bacası, duvarların dört yönden yukarıya doğru daraltılması 
ile yapılmıştır ve tepe noktasında ölçüleri genelde 80 x 80 cm, yöresel ismi “aşgana” olan kepenk 
kapakları bulunmaktadır. Bu kapağın açılıp kapanması ise aşağıya sarkıtılan zincirle 
sağlanmaktadır. Bu tandır bacasına Erzurum’un farklı yörelerinde “domuzluk”, Bayburt’un farklı 
yörelerinde ise “hepen” adı verilmektedir.  

İspir’deki evlerin tandırevlerinin üstörtüleri ya kırlangıç örtü ya da mertekli örtüdür. 
Kırlangıç örtülerin en iyi örnekleri ile Erzurum şehir merkezi18 ve diğer ilçelerde ki evler ile 
Gümüşhane ve Bayburt evlerinde karşılaşmaktayız. Bayburt’ta kırlangıç örtüye yöresel olarak 
“kırman örtü” ifadesi kullanılmaktadır19. Oldukça farklı şekillerde yapılan bu örtü büyük mekânları 
kapatmak ve ışığın yukarıdan alınmasına olanak sağlaması açısından Doğu Anadolu’da oldukça 
fazla tercih edilen bir örtü biçimidir. Ayrıca bu örtü biçiminin kullanılmasında iklimin de oldukça 
fazla payı vardır. Soğuğun etkisini azaltmak adına evlerde pencere açıklığı yerine tepe pencereleri 
kullanılmıştır (Foto. 5, 6). İspir’de yöresel olarak “mertekli örtü” ifadesi ile bilinen kirişler ve 
merteklerden oluşan üst örtüye ise Anadolu’nun bütün kırsal yörelerinde rastlamak mümkündür. 
İspir’de tandırın dışarıda konumlandırıldığı ve kırlangıç örtünün kullanılmadığı evlerde bu örtü 
sisteminin kullanıldığı da tespit edilmiştir (Foto. 7). İspir’de bulunan tandırevlerinin genel dizaynı 
Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum Evleri ile yakın ilişki içerisindedir. Yapı elemanlarının 
konumlandırılma şekilleri, konumlandırıldıkları yer, kullanılan malzeme, üst örtü şekilleri birebir 
örtüşmektedir. 

Geleneksel İspir evlerinde kilerler yapı bünyesinin uygunluğuna göre konumlandırılmıştır. 
Sadece tandırevi ve bağlı birimlerden oluşan tek katlı evlerde bağlantısı tandırevi ile olan küçük 
boyutlu oda olarak tasarlanmışlardır. Odanın yapılamadığı durumlarda ise tandırevinin bir köşesi 
erzakların saklandığı yer olmuştur. Soğuk iklim sebebiyle yiyeceklerin soğuktan korunması adına 
tandırevinin zemininde kuyular açılarak depolar oluşturulmuştur. İki ya da çok katlı olan evlerde 
ise alt katta bulunan odalardan biri erzak odası olarak değerlendirilmiştir. Hatta kilerlere yöresel 
olarak “erzak odası” adı verilmiştir. Yörede tecir ismi ile bilinen erzak dolapları, kiler olarak 
yaratılmış özel bir alan varsa kilerde yoksa tandırevinin uygun alanlarında konumlandırılmışlardır. 
Boyutları içinde saklanacak malzemeye göre değişen tecirler, üstü kapaklı olan erzak dolaplarıdır. 
İçine doldurulan malzemenin nemden etkilenmemesi adına her kullanımda üst kapakları 
açılmamakta ve ön tarafında bulunan gözlerden malzeme boşaltılmaktadır. Evlere ait ambarlar ise 
genelde çatı katında konumlandırılmıştır. Bir zamanlar evlerin yanında veya önünde tahıl, un, mısır 
gibi gıda maddelerinin saklandığı, bunun yanı sıra çok çeşitli gıdaları kuru bir ortamda saklama, 
kemirgenlerden koruma işlevini de yerine getiren ambarlar, Doğu Anadolu’da ve Doğu 
Karadeniz’de ahşap malzeme ile yapılmışlardır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde “Nayla, Sarender, 
Serender” gibi isimlerle bilinen ambarlar, Doğu Karadeniz’de dışarıda konumlandırılmışken İspir 
evlerinde farklı yerlerde konumlandırılmışlardır. Fakat Doğu Karadeniz’de ürün kurutma işinin 
seranderlerde yapıldığı yörelerde bile, evin içinde ayrı bir ambar mekânı bulunmaktadır. Zeminden 

17 Yüksel, a.g.e., s. 64. 
18Haldun Özkan, “Geleneksel Erzurum Evlerinde Kırlangıç Örtünün Kuruluşu ve Son Kırlangıç Örtü Ustasi Sirri 
Alacakanat”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.28, Erzurum, 2012. 
19 Hacıhasanzade, a.g.e., s. 117. 

                                                      



oldukça yüksek eşikli ve sıkıca kapanan kapısı ile bu mekân, içindeki farklı boyutta bölmelerle 
evin içinde bir depo işlevi görür20. İspir’de çoğunlukla çatıda karşımıza çıkan ambarlar, bazı 
evlerde dışarıda, bazı evlerde kilerde bazı evlerde de evin herhangi bir noktasında 
konumlandırılmıştır. Dışarıda bulunan ambarların hava koşullarından etkilenmemesi için üstü beşik 
çatı ile kapatılıp sacla kaplanmıştır.  

Geleneksel İspir Evlerinin dış mimarisini belirleyen en önemli unsur bahçe 
konumlandırmasıdır. İspir, sebze ve meyvecilik yetiştiriciliğine uygun iklim ve bitki örtüsüne sahip 
olduğu için arazinin uygun olduğu evler genelde bir bahçe içerisine alınmıştır. Bu bahçe duvarları 
hem sınırların belirlenebilmesi hem de ev halkının mahremiyetini sağlamak için insan boyundan 
daha yüksek yapılmıştır. İspir’de arazi durumu uygun ise mülk sahipleri evlerini, genelde bir bahçe 
duvarı ile çevrelemişlerdir. Oldukça kalın olan bu duvarlar, çift kanatlı bir kapı ile sokağa 
bağlanmıştır. İlçe merkezindeki evlerin bahçe kapıları hava sirkülasyonundan olumsuz 
etkilenmemesi adına genelde evin ana giriş kapısı yönünde değildir.  Günümüzde İspir ilçe 
merkezinde bulunan evlerden sadece bazılarının bahçesinin olduğu tespit edilmiştir. Sokak 
dokusunun değişmesi ve evlerin kullanılmamaya başlaması ile birlikte bahçeler yok olmuştur. 
Köylerde bulunan evlerin ise birçoğunun bahçesi vardır ve günümüzde yetiştiricilik yapılmaktadır. 

İspir’de, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra hayvancılık da yapılmaktadır. 
Hayvanların barınması için yapılan ahırlar, plan olarak dikdörtgendir ve oldukça basit düzende ele 
alınmıştır. Üst örtüleri ahşap mertekli örtüdür ve dış cepheye düz toprak dam olarak yansımaktadır. 
Bu örtü, ahır içinde yer verilen ahşap direklerle ve beden duvarları ile taşınmaktadır. İç mekânda, 
bir yönde hayvanların yem yedikleri müsürlüğe, bir yönde su içtikleri ahşap suluklara yer verilen 
ahırlarda hayvanları bağlamak için yapılan ahşap dikmelerde bulunmaktadır. Barınan hayvanların 
soğuk iklimden olumsuz etkilenmemesi için pencere açıklığı çok fazla kullanılmamıştır. Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde özellikle Erzurum, Bayburt21, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan illerinin kırsal 
kesimlerinde geçim kaynağı hayvancılık olduğu için ahır kullanımı oldukça yaygındır. Bu ahırlar 
ya evin hemen yakınında ya da evin zemin katında konumlandırılmıştır. Ahırın, evin zemin katında 
konumlandırılmasında ki en önemli sebep; ahırın doğal ısısının üst katta bulunan odayı ısıtmasıdır. 
Hatta ev zemininde olan ahırların üst katta bulunan yaşam alanı ile de bir merdiven ile bağlantılı 
olan örnekleri mevcuttur. Burada ki amaç da ev sahibinin ahıra her istediğinde kolayca 
ulaşabilmesidir. İspir’de de ahırlar ya yapı bünyesinde ya da yapıya oldukça yakın olarak dışarıda 
konumlandırılmıştır. Yapı bünyesinin dışında olan ahırlar, eve en fazla 10 m mesafededir. İki ya da 
üç katlı evlerde ise tandırevi yapı bünyesinden uzakta ise alt katların bir bölümü ahır olarak 
değerlendirilmiştir. 

Hayvanların yiyeceği ot, saman ve yemlerin saklandığı birimler olan merekler, 
hayvancılıkla uğraşılan evlerde karşımıza çıkmaktadır. Tıpkı ahırlarda olduğu gibi, evlerde farklı 
yerlerde konumlandırılan merekler, eğer yapı bünyesinde ise arazinin durumuna göre 
şekillenmiştir. Kare ya da dikdörtgen planlı olan merekler genelde ahırın yanında bulunmaktadır. 
Evin bodrumunda yapılan mereklerin üst örtüsü ahırlarda olduğu gibi içten mertekli örtü, dıştan 
düz dam örtüdür. Merek yapımı için uygun arazinin bulunamadığı durumlarda evlerin çatı katı 
samanların istiflendiği yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı bünyesinde ya da ayrı olan 
merekler Erzurum kır yerleşmelerinde daha yoğundur. Fakat İspir’de bulunan bazı evlerin ahır ve 
merek birimleri, Doğu Karadeniz örnekleriyle benzemektedir. Altta bulunan ahırın etrafı taş 

20 Duygu Göçmen, Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisi İçin Koruma Önerileri: Artvin İli-Balıklı Mahallesi-Zurabat Evi 
Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010, s. 12. 
21 Yüksel, a.g.e., s. 70; Uçar, a.g.e., s. 160.   

                                                      



malzeme ile sağır örüldükten sonra, üst katı ahşap yığma ile yapılan merekler, İspir’de yoğun 
olmamakla beraber Doğu Karadeniz etkileşimi olarak görülebilmektedir.  

3. Yapı Elemanları 

Dış duvarlar, üst örtüler, dış kapılar, pencereler ve balkonlar evin dış yapı elemanlarını 
oluştururken, iç duvarlar, merdivenler, ocaklar, makatlar ve sekiler, kehriz ve gusülhaneler ile 
yüklük ve dolaplar evin iç yapı elemanlarıdır. 

İspir, yüksekliği sebebiyle ağır kışların yaşandığı bir ilçedir. Bu sebeple evlerin dış 
duvarları oldukça kalındır. Çalışması yapılan evlerde 75, 80, 90,100 hatta 120 cm duvar 
kalınlıklarıyla karşılaşılmıştır. Kalın duvar uygulaması Erzurum, Bayburt, Kars, Elazığ, Ağrı, 
Malatya, Iğdır ve Van evlerinde de bulunan bir özelliktir.  İspir’de bulunan evlerin çoğunda moloz 
taş örgü kullanılmıştır ve deprem kuşağında yer alması sebebiyle duvar içlerinde esneklik 
sağlanması adına ahşap hatıllar vardır. Duvarların köşelerinde düzgün kaliteli kesme taşlar 
mevcuttur. Bu durum moloz taş ile yapılan diğer Anadolu evlerinde de karşımıza çıkmaktadır. 
Taşların birbirine tutturulması ilçe merkezinde ve ekonomik durumu iyi olan ailelerin evlerinde 
Horasan harcı ile yapılmıştır. Erken tarihli örneklerde ve bazı dar gelirli ailelerin evlerinde taş 
aralarında çamur kullanılmıştır. Duvarların yüzeyleri sıvanmamış, derz dolguları vurgulanmıştır. 
XX. yüzyıl başlarında yapılan evlerde dış duvarlarda taş kullanımı oldukça farklıdır. Hane 
sahiplerinin verdiği bilgilere göre Rusya’dan getirilen blok taşlar yapı bünyesine aktarılmıştır ve bu 
taş işçiliği genelde azınlık Ermenilerin usta olarak çalıştırıldığı evlerde görülmektedir ki uzunluğu 
5 m olan blok taşlara rastlanmıştır. 

Anadolu genelinde evler, yapıyı atmosferik yağışlardan koruyan ahşap konstrüksiyonlu ve 
eğimli birer çatıya sahiptir. Çatılar sudan arınım özelliği açısından üç çeşittir ve aşağıdaki gibi 
adlandırılmaktadır: 1. Semer (iki yöne eğimli), 2. Üç omuz (üç yöne eğimli; bir mahya ve iki eğik 
mahyalı), 3. Dört omuz (Dört yöne eğimli; bir mahya hattı veya noktası ile dört eğik mahyalı22  

Bu çatı çeşitlerinin dışında Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan evlerde bir de düz dam örtü 
ile karşılaşılmaktadır ki; İspir’de erken tarihli tek katlı evlerde genellikle bu örtü sistemi 
kullanılmıştır. İki ya da üç katlı evlerin üst örtüleri ise genellikle ahşap dikmeler ile taşınan iki yana 
eğimli beşik (semer) çatıdır. Bu çatılar, olumsuz hava koşullarından beden duvarlarının 
etkilenmemesi için genelde dışa taşırılmışlardır ve bölge iklimine en uygun olan malzeme olan sac 
ile kaplanmışlardır.  

Dış yapı elemanlarından biri olan dış kapılar ise ailenin iç dünyasının dışarıyla bağlantı 
kurduğu öğedir. Yaygın olarak kullanılan lentolu girişlerde dikdörtgen içerisine yerleştirilen kapı, 
üstüne konulan çeşitli formlardaki pencerelerle girişlere farklı ifadeler kazandırılmıştır. İspir’de ana 
giriş kapıları tek ya da çift kanatlı olarak ahşaptan yapılmışlardır ve çoğunlukla cephenin tam 
ortasında simetrik düzende yerleştirilmişlerdir. Bazı evlerde lento ahşaptır bazılarında ise düzgün 
kesme taştır. Alt kısımlarında ahşap ya da betondan eşik yapılmıştır. İspir’de dış kapıların yer 
aldığı alt kat duvar cepheleri genelde sağır tutulurken, kapının gerisindeki sofayı aydınlatmak 
amacıyla cümle kapılarının yukarısına çoğunlukla aydınlatma penceresi yerleştirilmiştir. Bu 
açıklıklar Anadolu genelinde kimi zaman demir şebekeli kimi zaman oval, kimi zaman yuvarlak, 
kimi zaman da dikdörtgen açıklıklar olarak karşımıza çıkmaktadır 

İspir’de bulunan evlerin kapılarına ait diğer önemli bir unsur ise kapı çekeceği ve 
tokmaklardır. Çekecekler, Anadolu’nun her yöresinde karşılaşabileceğimiz tarzda burma desenli 

22 Mustafa Reşat Sümerkan, Biçimlendiren Etkenler Açısından Doğu Karadeniz Kırsal Kesiminde Geleneksel Evlerin 
Yapı Özellikleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Trabzon, 1990. 

                                                      



halkadır ve döküm tekniğinde demir malzeme ile yapılmışlardır. Tokmak olarak ise üç farklı 
tokmak şekli kullanılmıştır (Foto. 8, 9, 10). Sadece bir evin ana giriş kapısı üzerinde bulunan kartal 
figürlü kapı tokmağı ilk gruptur. En yakın örneğini Trabzon Meydan Sokak’da bulduğumuz kapı 
tokmağı örneği ile İspir’de başka herhangi bir evde karşılaşılmamıştır. Kullanılan diğer kapı 
tokmağı örneği bir ucu yarım “S” şeklinde kıvrımlı olup kapı üzerinde bulunan metal çiviye 
vurulması suretiyle ses çıkaran kapı tokmağıdır ki; bu tokmaklar da demir malzemeden döküm 
tekniği ile yapılmıştır. Bu tip ile Erzurum23 evlerinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. İspir’de tespit 
edilen ve diğer türlere göre daha yaygın kullanım alanı bulan tokmak türü, alttan başlayıp iki 
yandan yukarı çıkan ve uçları dışa doğru volüt yapan yürek formlu bir halka ile stilize çiçek 
formlu, kapıya çivilerle sabitleştirilmiş göbek adı verilen parçalardan meydana gelmektedir. 

Geleneksel Erzurum evlerinde yoğun olarak kullanılan “tırhıç” İspir evlerinde fazla 
kullanılmamıştır, ya da sonradan kapılardan sökülmüştür. Erzurum’da şehir merkezinde ve 
ilçelerde ki evlerde oldukça yaygın kullanım alanı bulan tırhıçların sayısız örnekleri mevcuttur. 
Kapı açık iken evin içinin görünmemesi için kapıların üzerine dış söve kenarından monte edilen 
ahşap kafesler şeklinde ki tırhıca İspir’de sadece bir evde rastlanmıştır. 

İspir’de giriş kapılarının ya da dışa açılan balkon ve bahçe kapılarının arkasında ahşap ya 
da metal kilit sistemi kullanılmıştır (Foto. 11, 12, 13). Metal kilit sistemi ile Erzurum il 
merkezindeki evlerde yoğun olmakla beraber tüm Anadolu’da kullanılmıştır. Fakat ahşap kilit 
sistemi ile İspir’de karşılaşılmışsa da Erzurum’da İspir’den başka bir yerde görülmemektedir. Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde ki evlerde kullanılan bu kilit sistemi çapı 10 cm olan dikdörtgen prizma 
şeklindedir ve duvar içine gömülüdür, çekilerek karşı duvarda bulunan yerine geçirilir ve bu 
şekilde kapının dışardan açılmasını engelleyerek güvenlik sağlar. 

Geleneksel İspir Evleri’nde pencerelerin türü ve sayısı bulundukları kata göre değişiklik 
göstermektedir. Zemin katlarda hem güvenlik sebebiyle hem de mahremiyet duygusu ile dışarıdan 
mazgal olan içeriye şevli yansıyan pencereler kullanılmıştır ve sayıları oldukça azdır. Üst katlarda 
ise dikdörtgen formlu, içe doğru açılan kanat pencerelere rastlanmaktadır. Pencere sövelerinde ya 
ahşap ya da kesme taş kullanılmıştır. XX. yüzyıl başında yapılan evlerde yuvarlak ya da sivri 
kemer ile pencerelerin hareketlendirildiği görülmektedir. 

İspir evlerinde bulunan balkonlar çoğunlukla ana giriş kapısının üzerinde ikinci kat 
seviyesine denk gelecek şekilde simetrik olarak cephenin tam ortasına yerleştirilmiştir. Sonradan 
beton malzeme ile yenilenen örneklerle karşılaşılsa da orjinalde tamamen ahşap malzemeden 
yapılmışlardır. Balkonlara ulaşım genelde üst kat sofadan sağlanmaktadır, fakat dışarıdan ahşap 
harici merdivenle de ulaşılan örnekler de mevcuttur. Cephe ortasında, simetrik düzende ele alınmış 
balkonlar ile Erzurum şehir merkezi evlerinde de rastlanmaktadır. İspir evlerinde bulunan 
balkonların mimarisi ve malzemesi birbiri ile aynıdır. Beden duvarları örülürken dışarıya doğru 
uzatılan ahşap kirişler üzerine oturan balkonlar, ahşap dikmelerin oluşturduğu kemer formu ile dış 
mimariye yansıtılmıştır. Malzemesi ahşap olan balkonlar bazı evlerde süslemenin en yoğun olduğu 
birimlerdendir. Üst kısımları ya üçgen alınlıklı ya da düz çatılıdır. İklimin sert olması sebebiyle 
tamamının üzeri sac ile kaplanarak korunmaya çalışılmıştır. Aynı özelliklere sahip balkonlara 
ahşabın oldukça yoğun kullanıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde rastlanmaktadır. Üst kat 
sofalardan ya da herhangi bir odadan ulaşılan balkonlar iklim sebebiyle Doğu Karadeniz’de de 
üçgen alınlıklı ya da düz çatı ile kapatılmıştır 

23 Zerrin Köşklü, “Eski Erzurum Evlerinde Kapı Tokmakları”, IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi 
Araştırmaları Sempozyumu (21-23 Nisan 2005) Bildiriler, Erzurum, 2006, s. 337-345. 

                                                      



Geleneksel İspir evlerinde oldukça kalın tutulan dış duvarların aksine iç duvarlar oldukça 
incedir. Taşıyıcı olan beden duvarlarının iç kısımları sıvanmış, bölme duvarları ise tuğlayla 
örülmüştür. Tuğla olan duvarlarda bağlayıcı olarak kireç harç kullanılmıştır. Sonradan odaya 
dönüştürülmelerde ya da kardeş kullanımı için evler bölünmek istendiğinde Bağdadi sistemle ara 
bölmeler yapılmıştır. Bağdadi çıtaların arasında izolasyonu sağlamak üzere saman, ot ya da ince 
ağaç parçaları doldurulmuştur. Dolgu tamamlandıktan sonra iç ve dış yüzeyler kerpiç sıva veya 
tahtalarla kaplanmıştır. Geleneksel İspir Evleri’nde katlar arasında bağlantıyı sağlayan ve diğer bir 
iç yapı elemanı olan merdivenler, ahşaptan yapılmıştır. L biçimli, dönel ya da düz olan 
merdivenlerin kenarlarında korkuluklarda kullanılmıştır.  

Pişirme ve ısınma amacıyla duvarların iç kısımlarına yerleştirilen ocaklar (Foto. 14), 
evlerin mutfak olarak kullanılan tandırevlerinde, sofalarında ve odalarında bulunmaktadır. Dışarıya 
çıkıntılı, üzeri alınlıklı yapılan ocaklarda taş malzeme kullanılmıştır. Kullanılan malzeme ve 
süsleme özellikleri açısından Erzurum, Elazığ ve Harput evlerinin yanısıra doğu ve güney yöre 
evlerinde benzer örnekler mevcuttur. Başodalardaki ve sekilerde ki ocaklara “kahve ocağı” adı 
verilmektedir. Ocakların yanında çoğunlukla yemek yapımına yardımcı malzemeler konulması için 
küçük nişler yapılmıştır. Orjinalliğini koruyan bütün İspir evlerinde ocak ile karşılaşılmıştır. 

Makatlar oturma ve yatma gibi ihtiyaçlara cevap veren iç yapı elemanlarıdır. İspir 
evlerinde makat kullanımı oldukça yaygındır. Makatlar, genelde odaya giriş kapısının karşısında ve 
sokağa bakan yönde pencerelerin önünde bulunmaktadır. Yerden 40 – 50 cm yükseklikte yapılan 
makatlar, eğer evin iki yönde penceresi var ise L şeklindedir. Malzemesi ahşap olan makatların 
bazılarının ön yüzleri kapaklı dolap şeklinde tasarlanmıştır. Türk Evi’nin vazgeçilmez öğelerinden 
olan makatlar malzeme bölgelere göre değişiklik arzetsede her bölge de kullanılan mimari öğeler 
olmuştur. Sekiler ise genelde tandırevinde bulunur. Birkaç basamakla ulaşılan kenarları korkuluklu 
bu sekiler, yeme-içme ve yatma amacıyla kullanılmaktadır. Bazıların alt kısımları kiler olarak 
değerlendirilmiştir. Tandırevlerinde bulunan sekiler, İspir’de her evde karşımıza çıkmasa da 
Erzurum evlerinin tandırevinde vazgeçilmez özellik taşıyan mimari parçalardır. 

Geleneksel İspir evlerinde temizlik için iki ayrı yapı elemanı kullanılmıştır. Bunlardan biri 
makatın bir köşesinde ya da oda, sofa, tandırevinin zemininde bir köşeye yapılan kehrizlerdir (Foto. 
15). Kehrizler üzeri ahşap kapakla kapatılıp açılabilen, giderleri ya beden duvarlarından dışarıya ya 
da plastik borularla duvar içinden evin dışına aktarılan, boyutları 80 x 80 ile 120 x 120 cm arasında 
değişen basit yıkanma birimleridir. Zeminleri ya ahşap ya da betondur. Tabanında suyun kolayca 
akmasını sağlayacak oluklar/arklar oluşturulmuştur. Anadolu’nun değişik yörelerinde, kehliz, mil, 
suluk, çaytaşı gibi isimlerle bilinmektedir.  

Gusülhaneler ise kehrizlerin daha gelişmiş örnekleridir. Basit bir İspir evi gusülhanesinde 
yıkanma eylemi, ibrik, güğüm, kazan, hamam tası gibi birkaç banyo malzemesi ile gerçekleştirilir. 
Ocaklıklarda ısıtılan su, gusülhanelerde kazanlar içinde soğuk suyla karıştırılarak ılıştırılır ve 
kullanılırdı. Bazı örneklerde su ısıtma sistemi, duvar içerisine yerleştirilmiş küçük bakır bir kazanın 
alttan ısıtılmasına olanak sağlayan bir düzenekten ibarettir. Bakır kazanın altında yer alan ve 
içerisinde ateş yakılarak kazandaki suyu ısıtan haznenin girişi bazı örneklerde gusülhane içinde, 
bazılarında ise bitişiğindeki odanın ocaklığında yer alabilmektedir24. Dışarıdan dolap görünümünde 
olan gusülhaneler, İspir’de sofada ya da odalarda konumlandırılmışlardır. Sofada olanlar genelde 
ocakların hemen yakınındadır. Odalarda olanlar ise giriş kapısının sağında ya da solunda yine 
kapaklı dolap görünümündedir ve alternatifine yüklük yapılarak bütünlük sağlanmıştır (Foto. 16). 

24 Ömer İskender Tuluk, “Erken 20. Yüzyıl Çorum Evlerinde Banyo Teknolojisi”, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2010/2, Ankara, 2010, s. 61-82. 

                                                      



Gusülhanelerde Anadolu’nun farklı bölgelerinde çol, çark, yunmalık, kirelik, hamam gibi isimlerle 
bilinmektedir. 

Geleneksel İspir Evleri’nin karakteristik özelliklerinden biri de dolap ve yüklük 
kullanımıdır. Genelde odaların içinde bulunan yüklükler çoğunlukla kapının sağında ya da solunda 
bulunan gusülhaneye alternatif olarak yapılmıştır. Derinliği 70 cm civarında olan yüklüklerin 
önlerinde çift kanatlı kapaklar kullanılmıştır. Yüklüklerin konumlandırıldığı diğer bir alan ise 
makatın üzerinde bulunan duvarlardır. Dış cephe duvarlarının et kalınlığı fazla olduğu için hali 
hazırdaki derinlik yüklük olarak değerlendirilmiştir. Bu durum Anadolu’da oldukça yaygındır. Tek 
kapaklı dolaplar ise derinliği 30 ile 50 cm arasında değişen nişlerden ibarettir. Ön tarafları kapaklı 
olan dolapların bazılarının içlerinde raflar mevcuttur. Bu dolaplar ise evin uygun olan her yerine 
yapılmıştır. Tandırevinde, odalarda ve sofalarda karşımıza çıkan dolapların ön kapakları ahşap 
süsleme alanı olarak da kullanılmıştır.  

4. Cephe Düzenlemesi 

İspir Evleri’ndeki cephe düzenlemeleri, kullanılan malzemeye ya da ev sahiplerinin 
ekonomik ve kültürel birikimine göre farklılık göstermektedir. Varlıklı ailelerin cephe 
kaplamalarında düzgün kaliteli kesme taş ve blok taş kullanımı daha yoğundur ve bu cephelere ilk 
bakışta hareketlilik hissedilmektedir. Bu evlerin cephelerinde yatay ve dikey kullanılan blok taşlar 
ve pencere üzerindeki sivri ya da yuvarlak kemerler oldukça dikkat çekicidir (Foto. 17). Doğu 
Anadolu’da aynı yıllarda yapılan evlerde de cepheler İspir evlerinin cephelerine benzemektedir.  

Evin yerleştirildiği arazinin topoğrafyası ile manzaranın etkisi evlerin konumlandırılışında 
ve ana cephenin seçiminde etkin rol oynamıştır. Geleneksel Bayburt Evlerinde oturma 
mekânlarının Çoruh Nehri’ni gören cephelerde olduğu gözlemlenmiştir. Yani, oturma mekânlarının 
yerleştirilmeye çalışıldığı manzaraya hâkim ön cepheler evin en önemli cepheleridir. Bu tasarım 
programı, Ortaçağ’ın geleneksel mimarlık anlayışının özelliklerinden biridir ve son yüzyıllarda da 
kullanılmıştır25. İspir ilçe merkezindeki geleneksel evlerin balkonlarının bulunduğu ana cepheler 
Bayburt evlerinde olduğu gibi Çoruh Nehri’ni görecek şekilde konumlandırılmıştır. 

             İspir’de bulunan evlerin giriş cephesi, tüm Anadolu evlerinde olduğu gibi diğer cephelere 
göre daha özenle ele alınmıştır. Farklılık kullanılan malzemeye göre ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ana 
cephelerde ki kapı- pencere ve balkonlar simetrik düzene göre ele alınmıştır (Foto. 18, 19). 
Dışarıdan bakıldığında yapının kat sayısı, oda biçimleri ve pencere sıraları rahatlıkla 
gözlemlenebilmektedir. Diğer cephelerde ise simetri gözetilmemiştir. Genel olarak sade bir 
görünüme sahip cephelerin ön cephe harici diğer cepheleri daha da sadedir. Erken tarihli ve tek 
katlı olan evlerin cepheleri yığma taşla yapılmıştır ve oldukça sadedir. Diğer evler ise kullanılan 
moloz taşın soğukluğunun ahşap hatıllarla kırıldığı cephe düzenlerine sahiptir. Simetrinin 
yakalandığı bazı evlerde araziye uygunluk ya da ortak duvar kullanılarak yanına başka bir evin 
yapılması ile kör cepheler oluşmuştur. Ortak duvar kullanılarak yapılan evlerin dış cephelerinde 
muazzam bir bütünlük söz konusudur. Dışarıdan bakılınca tek ev gibi görünen, fakat iç mekân 
birimlerinin birbirleriyle hiç bağlantısı olmayan bu evlerde kapıların ayrı olmasının dışında evleri 
birbirinden ayıran hiçbir iz yoktur. Türk Evi özelliklerine sahip evlerde kullanılan çıkma, cumba 
gibi cephe çıkıntıları İspir evlerinde tercih edilmemiştir. Cephede dışa taşıntı yapan tek eleman, 
balkonlardır ve İspir evlerinin birçoğunda karşımıza çıkmaktadır. 

 

25 Hatice Uçar, “Geleneksel Bayburt Evlerinin Plan Tipolojisi ve Mekânların Örgütlenme Biçimleri”, Atatürk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 20, Erzurum, 2008, s. 147-160. 

                                                      



5. Süsleme 

İspir evlerinde dış süsleme oldukça azdır, sadece cephe yüzeylerinde ve çatı seviyesinde 
kullanılan ahşaplar cepheye sıcak bir görüntü kazandırmıştır. Bu genellemeyi bozan birkaç ev 
sözkonusudur ki; girişlerinde kullanılan taçkapılar cepheye gözleri yönlendiren en önemli 
ayrıntılardır (Foto. 20). Kaval silmelerin, taş konsolların, sütun başlıklarının, yazı kuşaklarının 
kullanıldığı bu kapılarda geometrik ve bitkisel süslemelere de rastlanır. Araştırma kapsamına alınan 
bazı evlerin kapı-pencere kenarlarında düzgün kesme taşların varlığı, kitabelerin konumu, kapı ve 
pencere üzerinde kullanılan sivri ve yuvarlak kemerlerin olması dikkat çekicidir.  

Dış süslemeye oranla iç süsleme, İspir evlerinde daha yoğundur. İçeride taş süsleme sadece 
ocak alınlıklarında görülürken, yoğunluk ahşap süslemededir. Tavan kaplamalarında, tavan 
göbeklerinde (Foto. 21), yüklük ve gusülhane kapılarında, dolap kapaklarında, tandırevlerinin terek 
ve dolaplarında, tandırkaşında, odalarda bulunan raf ve çiçekliklerinde karşımıza çıkan ahşap 
tezyinat oyma, çakma ve kazıma tekniğiyle yapılmıştır. Tavanlarda çıtaların değişik şekilde 
çakılması ile baklava, kare, dikdörtgen, sarkıt gibi geometrik motifler elde edilmiştir (Foto. 22).  

6. Malzeme ve Teknik 

Geleneksel İspir evlerine bakılınca taş, tuğla, toprak, ahşap, ve metal malzemenin 
kullanıldığı görülmektedir. İspir evlerinde moloz taş ve kesme taş bir arada kullanılmıştır. 
Moloztaş, cephe örgüsünde, kesme taş beden duvarlarının köşelerinde, ocakların alınlıklarında, 
bazı evlerin kapı-pencere kenarlarında ve lentolarında karşımıza çıkmaktadır. Kesme taşların bir 
kısmı Rusya’dan getirilmiş, bir kısmı da çevre ilçelerden temin edilmiştir. Cephe örgüsündeki 
taşların birbirine tutturulması Horasan harcı ya da çamurla sağlanmıştır. Erken tarihli örneklerin 
cepheleri, düzgün olmayan taşlarla yığma teknikle yapılmıştır. İspir ilçe merkezinde bulunan bazı 
evlerin yapımında İspir Kalesi’nden getirilen taşlar da kullanılmıştır. 

Kil, killi toprak ve balçığın (kerpicin) belirli oranlarda karıştırılması, bu karışıma su 
eklenerek kalıplanması ve kuruduktan sonra ateşte pişirilmesi ile elde edilen tuğla, duvar, kubbe, 
tonoz yapımında, döşeme kaplamalarında, bacalarda ve ahşap iskeletin dolgusunda kullanılmıştır26. 
Anadolu’nun farklı yörelerinde inşa malzemesi olarak karşımıza çıksa da geleneksel İspir evlerinde 
tuğla malzeme, sadece ara duvarların örülmesinde ve bacalarda kullanılmıştır. 

Toprağın kullanımı İspir evlerinde hem dolgu malzemesinin yapımında, hem üst örtüde 
hem de zeminde karşımıza çıkmaktadır. Tandırevlerinin zemini genelde düzleştirilmiş topraktır. 
Doğu Karadeniz’de özellikle Tirebolu ve Hopa arasında yer alan aşhaneli evlerde de aşhanenin 
zemininde sıkıştırılmış toprakla karşılaşılmaktadır. Katı kıvamda sulandırılmış kil, mekânın 
döşemesine dökülerek tokmaklanır ve yüzeyi düzeltilir. Bu tür döşeme, Doğu Anadolu ve Doğu 
Karadeniz insanının günlük işleri nedeniyle sürekli eve girip çıkması gereğine uygun düşmektedir 
ve evlerin gündüz kullanılan bölümü genellikle sıkıştırılmış topraktır. Ayrıca sıkıştırılmış toprak, 
İspir evlerinin damlarında da kullanılmıştır.  

İspir evlerinde taştan sonra en çok kullanılan yapı malzemesi ahşaptır. Kapılarda, 
pencerelerde, makatlarda, sekilerde, dolap ve yüklüklerde, gusülhane ve kehrizlerde, ambarlarda, 
odaların zemin döşemelerinde ve tavan kaplamalarında, tandırevlerinin ve diğer birimlerinin üst 
örtülerinde, bağlayıcı unsur olan hatıllarda, iç ve dış merdivenlerde ve çatıyı taşıyan kirişlerde 
ahşap kullanılmıştır. Çam, kavak, söğüt ve gürgen ağacı en çok kullanılan ahşap çeşitleridir. İspir, 
Çamlıkaya Ormanı’ndan getirilen çıralı çam dayanıklı olduğundan taşıyıcı kirişlemelerde, pencere 

26 Serpil Başlılar Altun, Geleneksel Türk Evleri, Kullanılan Yapı Malzemeleri, Yapı Elemanları ve Yapım Sistemleri, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Trabzon, 2008, s. 145. 

                                                      



ve kapılarda, taş duvar içindeki ahşap hatıllarda kullanılmıştır. Evlerin ambarlarında ya da Doğu 
Karadeniz etkili mereklerinde ahşap yığma tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte yapılar, kalasların 
veya kabaca düzeltilmiş ağaç kütüklerin köşelerde açılan ve boğaz adı verilen kertikler vasıtasıyla 
birbiri üzerine bindirilmesi yöntemiyle meydana getirilmiştir27. 

İspir evlerinde kapı ve pencere menteşeleri, çiviler, pencere muhafaza parmaklıkları ve 
kapı tokmaklarında demir kullanılmıştır. Eritilmiş madenin istenen biçimlerde hazırlanmış kalıplara 
dökülerek doldurulması ile elde edilen döküm tekniği ise en çok kullanılan tekniktir. 

Sonuç 

Uzun bir geçmişe sahip olan Erzurum ve ilçeleri, geleneksel Türk Evi mimarisinin 
özelliklerini taşıyan hatta kendine özgü özellikleri bulunan önemli bir yerleşim yeridir. Plan tipleri, 
malzeme ve yapım teknikleri, cephe özellikleri ve süsleme özellikleri bakımından incelendiğinde 
İspir’de yer alan evlerin de geleneksel Türk evi özelliklerini taşıdığı açıkça görülmektedir. 
Anadolu’da evin oluşturulmasındaki temel etkenlerin başında iklim, arazi yapısı, yerel yapı 
malzemesi, gelenek-görenekler, inançlar, yapım teknikleri ve sosyal yaşam gelmektedir. Evler, ilk 
belirleyici özellik olan iklim ve arazi yapısı açısından incelendiğinde çeşitlilik otaya çıkmaktadır. 
İklim ve yeryüzü şekillerinin etkisiyle oluşan mekânlar bölgelere göre değişiklik göstermektedir. 

En eski çağlardan yerleşmelere sahne olan İspir’de XX. yüzyıl başlarına kadar geleneksel 
özellikler gösteren birçok ev inşa edilmiştir. Toplam 101 köy ve köylere bağlı mezralarıyla oldukça 
geniş bir coğrafyaya sahip olan İspir’de Türk Evi özelliklerine sahip evlerin 53’ü, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenmiştir.  

Çevre ilçelere göre farklılıkların gözlendiği İspir Evleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu 
Evleri arasında geçiş özelliği göstermektedir. Kuzey köyleri ile güney köyleri arasında bile mimari 
farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Hem sofalı, hem sofasız olan tek, iki ya da çok katlı 
örneklerle karşılaşılan İspir evlerinde malzemenin kullanımı açısından da yöresel farklılıklar 
mevcuttur. 

Çoğunluğunu iki katlı, iç sofalı, iki odalı tipin oluşturduğu İspir evlerinin hem Doğu 
Anadolu hem de Doğu Karadeniz ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. XX. yüzyıl başlarında 
yaşanan siyasi etkileşimler ile Rusya’dan gelen malzemelerin taş ustaları tarafından işlenmesiyle 
farklı cephe görünümleri ortaya çıksa da; İspir’de bulunan geleneksel evler, planların yansıtılması 
ve mekânların düzenlenişi açısından fonksiyonel “Türk Evi” özelliklerinin tamamını 
yansıtmaktadır. Anadolu evlerinde görülen odaların işlevselliği, yapı elemanlarının eksiksiz 
kullanımı ve fonksiyonel dizayn esası ile yerleştirilen iç mimari elemanları Doğu Anadolu, 
özellikle de tandırevinin kullanımı ile Erzurum evlerine benzemektedir. Arazinin Doğu Karadeniz 
arazisine benzemesinden dolayı Doğu Anadolu özelliklerinden ayrılan yönüyle evlerin 
konumlandırılma şekilleri ve kullanılan malzemesi ile de Doğu Karadeniz özelliklerine sahiptir. 
Netice olarak, İspir evleri genellikle iki katlı, geniş, taş mimarinin kullanıldığı, büyük ailelerin 
ikamet ettiği yapılardır. Alt katları günlük hayat için, üst katları manzaraya yönelmiş yaşam 
alanları olarak kullanılan bu evler, mimarisi ve plânıyla bulunduğu coğrafyanın ve kültürün bir 
yansımasıdır. 

 

 

 

27 Mahmut Davulcu, “Sakarya Yöresi Kırsal Yerleşmelerinde Konut Mimarisi ve Ustalık Geleneği Üzerine Bir 
İnceleme”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17/2, Kastamonu, 2009, s. 687-706.   
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