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AKSEKİ CEMERLER KÖYÜ AHMET YILMAZ EVİ RESTORASYON 

PROJESİ 

ÖZET 

Bu çalışma, Akseki, Cemerler Köyü’nde yer alan Ahmet Yılmaz Evi’nin mevcut 

durumunu belgeleyen rölöve ile özgün halini gösteren restitüsyon ve belirlenen 

hasarları onarmaya yönelik müdahaleleri içeren restorasyon projesini kapsamaktadır. 

Bunların yanısıra yöredeki geleneksel konutların yapım tekniği ve malzeme 

özellikleri de bu çalışma kapsamında incelenmiş, bölgenin tarihsel gelişimi ve 

coğrafi özellikleri ile ilgili yapılan araştırmalar çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Akseki İlçesi, Batı Torosların güneyinde kurulmuştur ve Alanya’dan sonra, 

Antalya’nın en eski ilçesidir. İlçenin doğusunda Gündoğmuş, Ahırlı(Konya) ve 

Bozkır(Konya), batısında İbradı, kuzeyinde Seydişehir(Konya) ile 

Derebucak(Konya) ve güneyinde Manavgat ile yine Gündoğmuş yer alır. 

Akseki İlçesi, Antik Melas Irmağı’nın kaynağına yakın, dağlık bir bölgede 

kurulmuştur. Geçmişte Psidiya sınırlarının Akseki’ye kadar uzandığı bilinmektedir. 

Sözü edilen bölgede tarihi devirlerde Etenna, Kotenna, Erymna isimli üç önemli 

yerleşim merkezi bulunmaktadır. Bu şehirler, Roma hakimiyetine girince gelişmiş,  

Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle birlikte bölge dönem dönem Bizans 

hakimiyetinden çıkarak el değiştirmiştir. Bununla birlikte Konya’da Selçuklular 

kuvvetlenirken bölge yine Doğu Roma İmpratorluğu’nun elinde bulunmaktadır. 

Bundan sonra Akseki, Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat tarafından alınmış ve 

sonraki dönemlerde sırasıyla Karamoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti idaresi altına 

girmiştir. İlçe Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte günümüzdeki idari yapısına 

kavuşmuştur. 

Antalya’nın kent merkezi ve sahil şeridinde yer alan ilçeleri aksine Akseki, 

geçmişten bu güne sürekli göç veren bir yerleşim birimi olarak adını duyurmuştur. 

İlçede tarım toprağının yetersiz oluşu, bu sektörün geçim kaynağı olarak 

kullanılmasını olanaksız kılmış, bu da Akseki halkını göçe zorlamıştır. Bölgeden göç 

edenler başta İstanbul olmak üzere Antalya ve İzmir gibi büyük şehirlere yerleşerek 

buralarda daha çok ticaretle geçimlerini sağlamışlardır. Bugün de Akseki ilçe 

merkezindeki en önemli ekonomik etkinlik ticarettir.  

Akseki’nin coğrafi özellikleri bölgedeki yerleşim biçimini etkilemiştir. İlçede kural 

olarak bütün köyler yamaçlara kurulmuş, ova denebilecek büyük düzlükler 

bulunmadığı için küçük düzlüklerin tamamı tarıma ayrılmıştır. Yerleşim kuzey-

güney doğrultusunda yamaçlardan vadilere doğru yoğunluk  gösterir. 

Akseki, Antalya’nın denize kıyısı olmayan ilçelerinden biridir. İlçe bu haliyle 

Antalya’nın merkezinden daha sert iklim özelliklerine sahiptir. Bu nedenle 

Antalya’nın sahil yerleşmelerinde görülen dışa dönük konut biçimi Akseki’yi de 

içine alan Batı Toroslar’da daha korunaklı bir hal almıştır.  
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Akseki kent merkezinde zemin ve birinci kat olmak üzere iki katlı yapılar ile konak 

niteliğinde üç katlı yapılar bulunmaktadır. Evlerde günlük yaşam genellikle alt katta 

ve bahçede geçmektedir. Alt katta “hayat”, samanlık, kiler, ahır, odunluk; bahçelerde 

ise ocak, yalak, “şırana” gibi elemanlar bulunmaktadır. Yapıların üst katına ahşap 

merdivenlerle ulaşılmaktadır. Üst katta sofa ve odalar yer almaktadır. Sofalar 

mekânlar arası bağlantıyı sağlarken, oturma ve yaşama mekânı olarak da 

kullanılmaktadır.   

Genel olarak Akseki evlerinde cepheyi oluşturan ana unsur çıkmalardır. Bunun 

yanında ahşap hatıllı kuru taş duvar örgüsü de cephe dokusunu oluşturan en önemli 

etkendir. Evlerde manzaraya hakim ve dış çevreye en çok açılan cephe güney 

cephesidir. Yapılardaki ahşap çıkmalar da genellikle bu cephede yer alır. Bunun 

yanında batı ve doğu cephelerinde çıkma olan yapılara da rastlanmaktadır. 

Geleneksel Akseki evinin zemin katında hemen hemen hiç pencere bulunmaz. Bu 

katta geleneksel duvar örgüsü cephe dokusu olarak öne çıkmaktadır. Kuru duvar 

örgüsü, 40-60 cm’de bir tekrar eden hatıllar ve 20 cm’ye kadar duvar dışına taşan 

düğmeler bölgeye özgü cephe dokusunu oluşturur. 

Akseki geleneksel mimarisinde ana malzemeler taş ve ahşaptır. Toros Dağları’nın 

eteklerinde kurulu Akseki için taş bol bulunan ve çokça kullanılan bir yapı 

malzemesi olarak mimaride kendini göstermektedir. Toros Dağları’ndan elde edilen 

taş malzeme kalker yapıdadır. Aynı coğrafyada yer alan geniş alanlara yayılmış çam 

ve sedir ormanları da ahşap malzemenin kaynağını oluşturmaktadır. Taş ve ahşap 

malzemenin uyumlu birlikteliği Akseki’deki geleneksel mimarinin en belirgin 

özelliklerindendir.Yörede taş malzeme yapıların beden duvarlarında kullanılır. 

Genelde iki katlı olarak inşa edilen konutların her iki katında da duvarlar taş ile 

örülmüştür. Ahşap malzeme ise yapının tüm bileşenlerinde kullanılmaktadır. Hatıl, 

düğme, kiriş ve dikme olarak taşıyıcı sisteme katılan ahşap, merdiven, pencere, kapı, 

dolap ve niş gibi yapı bileşenleri ile birlikte bezeme öğelerinde de kullanılmıştır. 

Çalışmaya konu olan, Cemerler Köyü’nde bulunan Ahmet Yılmaz Evi, cephe 

düzeninde yapılan bazı değişiklikler ve niteliksiz eklerine rağmen bir ölçüde 

özgünlüğünü korumayı başarmış geleneksel konutlardan biridir. Yapı günümüze 

ulaşıncaya dek kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda birtakım değişikliklere uğramıştır. 

Yapılan değişiklikler ilk bakışta kendini göstermektedir. Güneybatı cephesinde ahşap 

olarak yapılmış merdiven, koridor ve tuvalet bölümü 1960’lı yıllarda betonarme 

olarak değiştirilmiş, aynı bölüme bir mutfak ve banyo ilave edilmiştir. Eş zamanlı 

olarak kuzeydoğu cephesine bir kapı ve bir pencere açılmıştır. Yine aynı dönemde 

çatının alaturka kiremitleri marsilya kiremiti olarak yenilenmiş, kuzeydoğu 

cephesindeki bahçe duvarının niteliği değiştirilmiştir. Tüm bunlara karşın konut, 

yapıldığı dönemin mimarisini, yapım tekniği ve malzeme kullanımyla 

yansıtmaktadır. 

Ahmet Yılmaz Evi zemin ve birinci kat olmak üzere toplam iki kattan oluşmaktadır. 

Yapı kot farkı nedeni ile kuzeydoğu cephesinden tek, güneybatı cephesinden ise iki 

katlı olarak algılanmaktadır. Yapının zemin katı yaklaşık 132, birinci katı ise 

yaklaşık 175 m
2
’dir. Yapının zemin katı bölgede hayat adı verilen bir hol ve bu hole 

bağlı, kümes, odunluk ve depo işlevi gören mekânlardan oluşmaktadır. Birinci kat ise 

genel olarak bir sofa etrafında yer alan odalardan meydana gelmektedir. 

Yapıdan elde edilen veriler doğrultusunda, Ahmet Yılmaz Evi’nde başlıca üç 

dönemin olduğu saptanmıştır. Bunlardan ilki 1943 öncesi dönem olarak tanımlanmış 

ve 1. Dönem olarak isimlendirilmiştir. Daha önce Ahmet Yılmaz Evi’nin  bulunduğu 
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parselde yer alan yapının bir parçası olan 112 Misafirhane mekânı bu döneme dahil 

edilmiştir. 2. Dönem olarak Ahmet Yılmaz Evi’nin yapıldığı dönem olan 1943 yılı 

belirlenmiştir. Restitüsyon önerisi hazırlanırken de bu dönem esas alınmıştır. Son 

olarak da 1960’lı yıllarada yapılan müdahaleler ve yapıya getirilen ekler 3. Dönem 

adı altında incelenmiştir. Yapının restitüsyon projesi Ahmet Yılmaz Evi ile benzerlik 

gösteren yapılardan elde edilen veriler ve ev sahibi Sn. Fatma Çelebi’den alınan 

bilgiler ışığında hazırlanmıştır.  

Yapılan rölöve çalışması ve hazırlanan restitüsyon projesi ile Ahmet Yılmaz Evi’nin 

şimdiki durumu ve günümüze ulaşıncaya dek geçirdiği müdahaleler saptanmıştır. 

Yapıda meydana gelen bozulmalar yapılan hasar analizi ile belirlenmiştir. Bu bilgiler 

ışığında, yapıdaki bozulmalar ve olumsuz müdahaleler sonucunda ortaya çıkan 

sorunlara, hazırlanan restorasyon projesi ile çözüm aranmıştır. Öncelikle yapının 

niteliksiz eklerinden arındırılması ve özgün haline kavuşturulması hedeflenmiştir. 

Bununla birlikte ihtiyaç duyulan çağdaş donanımlar eklenerek yapının gelecekte de 

işlevini sürdürmesi öngörülmüştür.   

Kültür varlığı yapıların ancak belgelenerek ve projelendirilerek gerçek anlamda 

korunabileceği göz önünde bulundurulmuş ve tez kapsamında incelenen Ahmet 

Yılmaz Evi bu doğrultuda ayrıntılı bir şekilde belgelenmiştir. Yapının inşa edildiği 

dönemden günümüze kadar olan süreçte geçirdiği değişimler tespit edilmiştir. 

Yapıda çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan bozulmalar analiz edilmiş ve 

bozulmalara karşı müdahale önerileri sunulmuştur. Restorasyon projesi kapsamında 

Ahmet Yılmaz Evi’nin özgün işlevini sürdürmesi uygun bulunmuş, en az müdahale 

ile çağdaş kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermesi sağlanmıştır.  

Yapı hazırlanan projeye uygun olarak restore edildiği takdirde, özelde Cemerler 

Köyü, daha geniş anlamda ise Akseki için önemli bir örnek, aynı zamanda bölgedeki 

koruma bilincinin gelişmesi için de öğretici bir uygulama olacaktır.   
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AKSEKİ CEMERLER VILLAGE AHMET YILMAZ HOUSE 

RESTORATION PROJECT 

SUMMARY 

This study contains survey, documenting the current status of building, restitution 

project, showing the authentic version of building and restoration project, including 

interventions to repair the damage. In addition to these,  construction techniques and 

material properties of traditional houses are examined in this study. Researches 

related to the region’s historical development and geographical features was included 

in this thesis.  

This region is located on the South of west Toros and is one of the oldest regions in 

Antalya after Alanya. With Gündoğmuş, Ahırlı(Konya) and Bozkır (Konya) on the 

West, İbradı on the East, Seydişehir (Konya) and Derebucak(Konya) on the North 

and Manavgat on the South. 

Akseki region was formed  in mountain province not far from fountain of Antique 

River. In the past, the borders of antique Psidiya were reaching Akseki and also three 

important centres as Etenna, Kotenna, Erymna were located in these places. These 

cities developed, when they entered in Roman rule. After the division of the Roman 

Empire, region was taken by other civilizations. However, while stronger the Seljuks 

in Konya, region are still in the hands of Byzantine Empire. Then Akseki was 

captured by Seljuk Emperor Alaeddin Keykubat. After that Akseki came under the 

administration of Karamanoğlu Principality and the Ottoman Empire, respectively. 

Akseki has reached the present administrative structure with the establishment of the 

Republic of Turkey.  

In contrast to the coastal distircts and the city center of Antalya, Akseki’s population 

decrease day by day. Inadequate agricultural land in the district, has made it 

impossible to use as a source of livelihood in this sector, it also forced to migrate the 

people of Akseki. Emigrants sattled in big cities such as İstanbul, İzmir and Antalya 

and picked up a livelihood from trade. Trade is the most important economical 

activity in center of Akseki.  

Geographical features of Akseki influenced settlement in the region. As a rule, all the 

villages in the district was established on the slopes. All of the small plains reserve 

for agriculture in Akseki. Sattlement is located in north-south axis, form slopes to 

valleys.  

Akseki is one of the landlocked districs of Antalya. Therefore, more severe climatic 

features from the center of Antalya. For this reason, in the West Taurus where 

includes Akseki, houses are more sheltered from the othersides of Antalya.  

In the center of Akseki, there is some kind of houses which has two and three floors 

in that houses. Daily life passes in ground floor and garden. Hayloft, hall, cellar, 

stall, woodshed are basic components of ground floor. Also fireplace, water trough, 

“şırana” etc. are basic components of gardens. The wooden ledders are used to reach 



xxvi 

 

the upper floor. Hall and rooms are on the upper floors. Halls are used for connecting 

rooms and also for living.  

Generally the main component of facade of Akseki houses are colonages and stone 

wall with wooden bearing bars. South facade are the main facade which is the 

opening part of landscape. In that houses wooden colonages are also on that facade. 

In addition to this wooden colonages can be setted on west and east side facades. 

There is no windows in ground floor of traditional Akseki houses. Stone walls are the 

main part of facade on ground floor. Stone walls contains bearing bars an “düğme”. 

“Düğme” is a wooden elemant which burst through the wall. Bearing barsa re 

repeated in every 40-60 cm on the wall. 

The main materials of traditional Akseki architecture are stone and wood. Akseki is 

the located on the hillside of Toros mountains. For this reason Stones are most 

abundant and used building material in architecture. That stones are limestone 

structure. In  same geography lots of pine and cedar tree forests are source of wooden 

components. The harmony of stone and wooden materials is te most important 

property of traditonal Akseki architecture. Stone structure ise used in body walls. In a 

two storey built houses both floors walls are built with stone material. Wood 

materials are used for all components of the building. Bearing bar, “düğme”, beam 

and pillar are structural wooden components. Wood is also use as stairs, windows, 

doors, cabinets, niche and other decorative items material. 

Ahmet Yılmaz House which is subject of this study, located in Cemerler Village. In 

spite of the fact that there is incompatible additions and some modification on 

facade, Ahmet Yılmaz House one of the traditional Akseki houses, succeeded in 

authenticity. Untill it reaches the present Ahmet Yılmaz Evi has undergone some 

changes wich users need. At first glance cahange show itself. On southwest facade 

staircases, corridors and toilet partition firs built as wooden structure and then 

changed in the 1960s as reinforced concrete and a kitchen and a bathroom were 

added to the same partition. At the same time a front door and a window opened on 

the northeast facade. In addition to these changes Turkish style roof tiles renewed 

with Marseille roof tiles and also nature of norteasthern facade garden wall changed. 

Despite all these changes, house is stil reflecting the use of construction tecnique and 

materials of the architecture in built period. 

Ahmet Yılmaz House consist of two floors which are ground and first floor. 

According to difference in elevation, house perceived as two storey from southwest 

facade and single storey from northeast facade. Ground floor of building is nearly 

132 m
2
 and first flor is 175 m

2
. Ground floor consist a hall called “hayat”, coop, 

woodshed and warehouse are connected to this hall. The first floor consist of rooms 

are generally located araund a hall. According to the data obtained fromm the 

building, Ahmet Yılmaz House has three period of time. First one of these is defined 

as the period before 1943 and named as first period. 112 Guest House is a part of 

building which placed in the same parcel before Ahmet Yımaz House have been 

included in the first period. The time that Ahmet Yılmaz House built has been 

determined as second period in 1943. In the preparation of restitution proposal based 

on this period. Finally the interventions made in the 1960s and additional parts of the 

house examined under the name of third period. The project of retitution made with 

data obtained from similar buildings and information taken from the owner of house 

Fatma Çelebi.  
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Modifications and present situation of Ahmet Yılmaz House were determined with 

survey and prepared restitution project. Deteriorations of building were determined 

with damage analysis. Using these informations, problems resulting from the damage 

of building and negative interventions were solved with prepared restoration project. 

First of all purification Ahmet Yılmaz House from incompatible additions was 

targetted. The addition of modern equipment is needed to maintain the function of 

structure in the future.  

Cultural property buildings can only be protected with documented and projected. 

Ahmet Yılmaz House was also documented and detailed the same line in this thesis. 

Modifications in the building have been  identified from the built period to the 

present time. Deterioration caused by various reasons was analysed and interventions 

against deteriorations have been proposed. In the restoration project of Ahmet 

Yılmaz House has been found appropriate to maintain its original funtion. Less 

intervention is provided to needs of contemporary users. 

If Ahmet Yılmaz House prepared in accordance with the project, it is an important 

example for particularly Cemerler Village and in a broad sense to Akseki Town. 

Concurently with this study will be instructive for the development of awareness of 

conservation in the region.      
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1.  GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Antalya’da yer alan Akseki, Cumhuriyet Dönemi’ne değin coğrafyası nedeni ile içine 

kapanık bir yerleşim olarak varlığını sürdürmüştür. Tarihi İpek Yolu üzerinde 

olmasına karşın, Akseki’ye dışarıdan ulaşmak zor olmuş ve bölge tarih boyunca 

özgün yapısını korumayı başarmıştır. 1930’larda açılan yollarla birlikte durum 

değişmiş ve ilçe önce Beyşehir ardından da Antalya’ya bu yollarla bağlanmıştır 

(Özkaynak, 1954). 

Zaman içinde gelişen Akseki’de, geleneksel mimariyi oluşturan malzemeler ve 

yapım tekniği yerini çağdaş malzeme olan betona ve betonarme yapım sistemine 

bırakmıştır. Bu nedenle ilçe merkezinde Akseki’ye özgü geleneksel yapılar gün 

geçtikçe azalmaktadır. Çevre köylerdeki geleneksel konutlar ilçe merkezine oranla 

daha iyi korunsa da, buralarda da insanlar çağın ihtiyaçlarına uygun olarak eski 

yapılarının yerine yenilerini yapmakta ya da kimi bölümlerini değiştirerek 

getirdikleri niteliksiz eklerle yapıların özgünlüğünün kaybolmasına sebep 

olmaktadırlar. Konutlarını maddi imkânsızlıklar yüzünden değiştiremeyenlerin veya 

onaramayanların yapıları ise bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. Bu tahlikeyi ortadan kaldırmak, kültürel ve doğal değerlerin bozularak 

yok olmalarına karşı önlem almak amacıyla, Antalya Mimarlar Odası’nın 1996 

yılında mimarlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlemiş olduğu bir yaz okulu ve 

atölye çalışması yapılmıştır. Bu çalışma Akseki’ye yönelik koruma girişimlerinin ilk 

adımıdır. Mimarlar Odası’nın çalışmaları sonraki yıllarda da sürmüş, 1997 yılında 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle ikinci bir yaz 

okulu çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar Antlaya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun dikkatini çekmiştir ve 1998 yılında Akseki 

kent merkezi kentsel SİT alanı ilan edilmiştir (Esengil, 1999). O tarihten günümüze 

kadar olan süreçte çeşitli kurumların katkı ve desteği ile koruma çalışmaları artarak 

sürmüştür.  Günümüzde de bölgede yapılacak korumaya yönelik tüm çalışmaların, 

Akseki’deki geleneksel konut kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasındaki önemi 
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ortadadır. Bu doğrultuda Akseki’nin Cemerler Köyü’nde yer alan Ahmet Yılmaz Evi 

iyi bir örnek olarak görülmüş ve tez çalışmasına konu olmuştur.  

Konut, cephe düzeninde yapılan bazı değişiklikler ve niteliksiz eklerine rağmen bir 

ölçüde özgünlüğünü korumayı başarmış yapılardan biridir. Yapıldığı dönemin 

mimarisini yapım tekniği ve malzemesiyle yansıtan bu yapının belgelenerek gelecek 

kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve yapıdaki hasarlar ile yapılan hatalı müdahaleleri 

belirlemek, bunlarla ilgili çözüm önerisinde bulunmak, Ahmet Yılmaz Evi’nin 

çalışma konusu olarak seçilmesindeki temel amaç olmuştur.     

1.2 Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Tez çalışması, yapının mevcut durumunu belgeleyen rölöve ile özgün halini gösteren 

restitüsyon önerisi ve belirlenen hasarları onarmaya yönelik müdahaleleri içeren 

restorasyon projesini kapsamaktadır. Bunların yanısıra yöredeki geleneksel 

konutların yapım tekniği ve malzeme özellikleri de bu tez kapsamında incelenmiş, 

bölgenin tarihsel gelişimi ve coğrafi özellikleri ile ilgili yapılan araştırmalar 

çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Yapının plan ölçüleri üçgenleme yöntemi ile alınarak planları detaylı şekilde 

çizilmiştir. Yapının dış sınırları cephe ölçüleriyle birlikte ‘total station’ kullanılarak 

alınmış, bu ölçülerin plan için alınan ölçülerle ilişkisi kurulmuş ve ölçüler çizime 

aktarılmıştır. Kesit ölçüleri yapının iki katında ayrı ayrı belirlenen sıfır hatları 

yardımıyla alınmıştır. Cephe ve plan için alınan ölçüler, kesit ölçüleriyle 

ilişkilendirilerek kesit çizimleri elde edilmiştir. Yapının ölçekli ve detaylı bir şekilde 

çizilmesinin yanısıra; yapıda çeşitli dönemlerde yapılan değişiklikler, malzeme ve 

bozulmalar, yapılan analizlerle rölöve üzerinde renk kullanılarak belirtilmiştir.  

Ahmet Yılmaz Evi’nin restitüsyon önerisi yapının kullanıcıları Fatma Çelebi ile 

Muzaffer Çelebi’nin verdiği bilgiler doğrultusunda ve Cemerler Köyü ile çevre 

köylerde bulunan aynı yapım sistemine sahip benzer yapıların incelenmesiyle 

geliştirilmiştir.  

Günümüzde yaz aylarında konut olarak kullanılan Ahmet Yılmaz Evi’nin bu işlevini 

koruma-onarım çalışmaları sonrasında da sürdürmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda 

yapı kullanıcıları dikkate alınarak bir ihtiyaç programı hazırlanmış ve gerekli olan 

çağdaş donanımlar yapıya eklenerek kullanıcı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. 
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Geliştirilen restorasyon projesinde onarıma yönelik müdahaleler lejant üzerinde 

gösterilmiş, çizimler detaylı anlatımlarla desteklenmiştir. 
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2.  AKSEKİ 

2.1 Akseki İlçesi 

2.1.1 Coğrafi yapı ve konum 

Akseki ilçesi, Batı Torosların güneyinde kurulmuştur ve Alanya’dan sonra, 

Antalya’nın en eski ilçesidir (Uysal, 1995). İlçenin doğusunda Gündoğmuş, 

Ahırlı(Konya) ve Bozkır(Konya), batısında İbradı, kuzeyinde Seydişehir(Konya) ile 

Derebucak(Konya) ve güneyinde Manavgat ile yine Gündoğmuş yer alır (ŞekilA.28). 

İlçenin kuzeyinde yer alan Göller Yöresi’nin Beyşehir-Suğla Gölü güneyindeki 

ormanlık arazinin bir bölümü de Akseki sınırları içinde bulunur. Akseki 90’lı yılların 

başına kadar Korkuteli’den sonra Antalya’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi 

iken, İbradı’nın Akseki’den ayrılarak ilçe olması sonucu yarı yarıya küçülmüştür. 

Günümüzde 1285 km
2
 izdüşüm alana sahip Akseki’nin gerçek alanı ise yaklaşık 

1762 km
2
’dir (Hadimli, 2008). İlçenin rakımı 1050 m’dir (Url-1).  

Akseki’ye ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Antaya-Konya karayolu üzerinde yer 

alan Akseki, Antalya’ya 155 km, Konya’ya ise 195 km uzaklıktadır. Yol yüksek 

standartlara sahip olsa da kış aylarında kar yağışı ve buzlanma nedeni ile 

kapanabilmektedir. Akseki ilçesi kendi içinde gelişmiş bir karayolu ağına sahiptir. 

Köylerin tamamı ilçe merkezine asfalt yollar aracılığı ile bağlanmaktadır (Hadimli, 

2008).  

İlçede Akdeniz iklimi görülür. Fakat iklim sahil kesimlerine göre daha sert yaşanır 

(Uysal, 1995). Bölge sahil kesimleri kadar yağmur almaz, ancak Bozkır, Beyşehir ve 

Seydişehir kadar da kurak değildir (Özkaynak, 1954). Buna karşın Akseki’nin en 

büyük sorunlarından biri su azlığıdır. Çünkü bölgenin kalker yapısı, kar ve yağmur 

sularını olduğu gibi içine çeker. Aynı kalker tabakası kalın bir yapıya sahip olduğu 

için yer altındaki suya ulaşmak da zordur (Saraçoğlu, 1989).  Akseki’de buğday, 

arpa, mısır, üzüm, incir ve daha pek çok tarım ürünü yetişir. Fakat tarıma elverişli 

arazinin az olması nedeniyle ürün de az ve yetersizdir (Saraçoğlu, 1989). Bununla 

birlikte ilçe önemli bir orman bölgesi sayılabilir.  Kızılçam, karaçam, toros göknarı, 
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sedir, meşe ve ardıç ağaçları ile makiler bölgenin ormanlarını oluşturan birtki 

türleridir (Hadimli, 2008).   

2.1.2 Tarihsel gelişim 

Akseki İlçesi, Antik Melas Irmağı’nın
1
 kaynağına yakın, dağlık bir bölgede 

kurulmuştur. Geçmişte Psidiya sınırlarının Akseki’ye kadar uzandığı bilinmektedir. 

Eski Yunan ve Roma dönemlerinde bölgede önemli yerleşim merkezleri 

kurulmuştur. Bademli, Cevizli, Ormana, Ürünlü, Gödene, Minareli, Sinanhoca, 

Mahmutlu, Güzelsu ve Karadere’de bulunan kalıntılar bölgede gelişen eski 

uygarlığın önemli izlerini oluşturur (Özkaynak, 1954).  

Sözü edilen bölgede tarihi devirlerde Etenna, Kotenna, Erymna isimli üç önemli 

yerleşim merkezinin bulunduğu bilinmektedir (Şekil A.1). Bu merkezlerin limanı ise 

Side şehridir. Yunan hakimiyetine girmesi, bir liman olarak Side’nin gelişmesini 

sağlamış, bu sayede Etenna, Kotenna ve Erymna yerleşimleri de gelişmiştir. Roma 

İmparatroluğu’nun çöküşüyle birlikte bu şehirler de fakirleşip küçük birer 

piskoposluk halini almıştır (Özkaynak, 1954). Roma Dönemi’nde Akseki yöresi, 

bitki örtüsü bakımından büyük bir orman denizini andırmaktadır. Romalılar burayı 

Marcus Antonius’un hediyesi olarak Kleopatra’ya vermiş, o dönemde, sözü edilen 

ormanlar kesim yüzünden büyük tahribata uğramıştır (Texier, 1833). 

Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle birlikte bölge dönem dönem Bizans 

hakimiyetinden çıkarak el değiştirmiş, ormanlardan oluşan zengin bitki örtüsü nedeni 

ile birçok medeniyetin hedefi olmuştur. Bununla birlikte Konya’da Selçuklular 

kuvvetlenirken bölge yine Doğu Roma İmparatorluğu’nun elinde bulunmaktadır 

(Özkaynak, 1954).   

M.S. 626 yılında Antalya çevresi Selçuklular’ın egemenliğine girmiştir. Bu sırada 

Antalya’nın doğusunda toprakları Akseki’ye kadar uzanan Alara hakimiyeti 

sürmektedir ve Alanya çevresinde de birtakım küçük beylikler bulunmaktadır. 

Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat, Selçuklu topraklarının güvenliğini 

sağlamak ve Anadolu’da Türk birliğini tamamlamak amacıyla bu küçük beylikler ve 

Alara egemenliğine son vermek için bölgeye bir sefer düzenler. Başarıyla sonuçlanan 
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7 

seferin ardından Akseki ve Gündoğmuş çevresi de alınır. Bu sayede bölgede 

Selçuklu hakimiyeti sağlanmış olur (Özkaynak, 1954). 

Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte; Akseki 675 yılında Karamanoğlu 

Mehmet Bey tarafından kendi beylik sınırları içine dahil edilir. Sonraki yıllarda 

Hamitoğulları’nın Antalya kolu (Teke Beyliği), Karamanoğulları’nın zayıf olduğu 

dönemlerde bir süre bu bölgeyi kendi hakimiyeti altına almıştır (Enhoş, 1974).   

1300’lü yılların başında Hamitoğulları Karaman’daki karışıklıktan faydalanarak 

Seydişehir ve Beyşehir dolaylarını ele geçirmiştir. Fakat bu denli büyük bir alanı 

kontrol edemeyeceğini anlayan Hamitoğulları bölgeyi Osmanlılar’a satmıştır. 

Böylece Akseki, Osmanlı Beyliği’nin komşusu haline gelmiştir. Bu dönemden sonra 

bölgede Osmanlılar ile Karamanoğulları arasında başlayan iktidar mücadelesi, 

Osmanlılar’ın zaferiyle sonuçlanır ve 1472 yılında Akseki, Alanya ve Manavgat 

çevresi Gedik Paşa tarafından tamamen Osmanlı topraklarına katılır. Kanuni 

Dönemi’nde Akseki, Alanya ile birlikte Karaman’a bağlanmış, Kıbrıs’ın fethinden 

sonra ise sahile yakınlığı göz önünde bulundurularak Karaman’dan ayrılıp Kıbrıs’a 

bağlanmıştır (Enhoş, 1974).   

1859 yılında değişen idari teşkilat sonucu eyaletlere valiler, livalıklara kaymakamlar, 

ilçelere de müdürler atanmıştır. Bu kapsamda 1872 yılında Akseki için de bir müdür 

görevlendirilmiştir. Akseki bu sayede Alanya’dan tamamen ayrılır ve bağımsız bir 

ilçe olma yolunda bugünkü Akseki’nin temelleri atılmış olur (Enhoş, 1974).  

1901 yılında yapılan bir değişiklikle Antalya, Konya eyaletine bağlı bağımsız bir 

sancak haline gelmiştir. Bu arada Akseki ilçesinin sınırları daralmıştır. Bazı köyler 

İbradı’dan alınarak Manavgat’a dahil edilmiş ve Manavgat İlçesi kurulmuştur 

(Enhoş, 1974).  1936 yılında Gündoğmuş, 1991 yılında ise İbradı Akseki’den 

ayrılmış ve Akseki’nin bugünkü idari yapısı oluşmuştur. 

2.1.3 Sosyo – kültürel ve ekonomik yapı 

Antalya’nın kent merkezi ve sahil şeridinde yer alan ilçelerinin aksine Akseki, 

geçmişten bu güne sürekli göç veren bir yerleşim birimi olarak adını duyurmuştur. 

Akseki’nin geçim kaynakları yönünden sınırlı bir yapıya sahip olması, Akseki 

insanını bölgeden göç etmeye zorlamıştır. 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 

sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 14.358 kişidir. İlçeden göç edenler başta 

İstanbul olmak üzere Antalya ve İzmir gibi büyük şehirlere yerleşerek buralarda daha 
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çok ticaretle geçimlerini sağlamışlardır. Ticaret, Akseki insanının hayatında önemli 

bir yere sahiptir. Öteden beri tarım bölge insanı için bir gelir kaynağı niteliği 

taşımadığından, gerek Akseki içinde gerekse Akseki dışında yaşayan Aksekililerin 

birçoğu ticarete yönelmiştir. Bugün de Akseki ilçe merkezindeki en önemli 

ekonomik etkinlik ticarettir (Hadimli, 2008).  

Bunun yanısıra günümüzde hayvancılık bölgenin önemli geçim kaynakları arasında 

yer almaktadır. Özellikle yaz aylarında ilçe, hayvancılık için oldukça uygun imkânlar 

sunar. Hayvancılık adına akla gelen ilk faaliyet küçükbaş hayvancılıktır. Bölgede, 

küçükbaş hayvancılık kadar olmasa da büyükbaş hayvancılık ve arıcılık da 

yapılmaktadır. Kümes hayvancılığında ise ticari amaç güdülmez (Hadimli, 2008). 

Bunların dışında ilçede kurulan alabalık çiftliklerinde kültür balıkçılığı da 

yapılmaktadır. 

Akseki’de modern sanayi faaliyetleri gelişmemiştir. Bölgede atölye tipi ve ev tipi 

sanayi etkinlikleri görülmektedir (Hadimli, 2008).  

Geçmiş yıllarda çeşitli el sanatları da önemli bir gelir kaynağı iken, üretim 

teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte el yapımı ürünlerin yerini sanayi üretimi mallar 

almış, el sanatları birçok yörede olduğu gibi Akseki’de de kaybolmaya yüz tutmuştur 

Kunduracılık, dokumacılık, bakırcılık, demircilik, yorgancılık ve semercilik bu el 

sanatları arasında sayılaiblir (Enhoş, 1974). 

İlçede, Antalya’nın sahil şeridiyle karşılaştırma yapmak mümkün olmasa da çeşitli 

turizm faaliyetleri gelişme göstermektedir. Akseki’de yer alan topoğrafik şekiller, 

yaban hayatı ve bitkisel çeşitlilik doğal turistik kaynaklar arasında yer almaktadır. 

Bölgede yer alan tarihi yerleşmeler, geleneksel konutlar, gelenek ve görenekler de 

turizm için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Akseki’de son yıllarda kültürel 

hayatın bir parçası olarak gelişen festivaller de Akseki’ye olan ilgiyi arttırmakta ve 

gurbette yaşayan Aksekilileri dönem dönem ilçeye toplamaktadır. Akseki Yaz 

Festivali, Çimi Köyü’nde yapılan Kardelen Festivali ve Cevizli Beldesi’nde yapılan 

Ayran Festivali bunlara örnek olarak sayılabilir.  

Akseki halkının okuma-yazmaya duyarlı olduğu bilinmektedir. İlçede okuma-yazma 

oranı %90’ın üzerindedir. Günümüzde Akseki ilçe merkezinde; 6 ilköğretim okulu, 1 

çok programlı lise, 1 normal lise, 1 meslek yüksek okulu ve 1 sağlık meslek yüksek 

okulu bulunmaktadır (Hadimli, 2008). Köylerde okul çağı nüfus ya çok azdır ya da 



9 

hiç yoktur. İlçede taşımalı eğitim hizmete girdiği için köylerdeki okulların birçoğu 

kullanılmamaktadır.  

2.1.4 Akseki çevresindeki kültür varlıkları 

2.1.4.1 Akseki çevresindeki tarihi yerleşmeler  

Akseki ve yakın çevresinde Etenna, Kotenna, Erymna gibi adları bilinen antik 

yerleşimlerin yanısıra, İbradı, Unulla, Minareli, Sinan Hoca, Güzelsu, Cevizli ve 

Bademli gibi antik adları bilinmeyen tarihi yerleşmeler bulunmaktadır. Eski Adı 

Marulye olan Akseki merkezinde ise antik bir kalıntıya rastlanmamaktadır (İşkan ve 

Çevik, 1999).  

İbradı: İbradı’nın ismi eski kaynaklarda “Iradı” olarak geçmektedir (İşkan ve Çevik, 

1999). İbradı’da Çukurviran, Kayadibi ve Soğukoluk bölgelerindeki harçsız 

yapılardan dolayı Yunan Dönemi’ne ait olduğu anlaşılan harabeler görülmektedir 

(Enhoş, 1974). İbradı’ya 25 km uzaklıktaki Eynif’te, Kesikbeli yolu üzerinde yer 

alan Bahadıroluk bölgesinde kervansaray harabesinden yola çıkarak Selçuklu 

egemenliğinin İbradı’yı da içine aldığı söylenebilir (Enhoş, 1974) (Şekil A.28).    

Çukurveran: Çukurveran Köyü İbradı’ya 12 km uzaklıkta yer almaktadır. Köyün 

300 m kadar doğusunda Roma Çağı anıt mezarına ait kalıntılar bulunmaktadır. 

Yapıdan günümüze 4-5 taş sırası ulaşmıştır. Taşlar nitelikli bir işçiliğin ürünü, büyük 

boyutlu taşlardır (İşkan ve Çevik 1999) (Şekil A.28). 

Erymna (Ardıçpınar): Ardıçpınar’ın adı kaynaklarda Orumma (Orumnos) olarak 

geçmektedir. Daha sonra bu isim Ormana’ya dönüşmüştür. Erymna’dan günümüze 

kalan son izler Ormana yerleşimi içindeki yapı ve tarım arazilerinde parça parça 

bulunabilmektedir. Geçmiş dönem kalıntılarının en önemlisi bir tapınağa aittir. 

Tapınak podyumunun büyük boyutlu taşlarla örülmüş olması,  üstünde önemli bir 

yapı taşıdığının göstergesidir. Tapınağın tasarımı ikinci yüzyıl Roma tapınaklarıyla 

boyut ve işçilik özellikleri bakımından benzemektedir (İşkan ve Çevik, 1999) 

(ŞekilA.28).   

Kotenna (Gödene – Menteşbey): Cazip ve sulak Kotenna, orta yükseklikteki, 

kayalık ve maki ile kaplı bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Tepenin üst 

yamaçlarını güneyde, üzerinde iki tane burcu olan bir sur duvarı çevreler. Diğer 

yönlerde ise uçurum ve kayalıklar yer alır (Bean ve Mitford, 1970). Burası 1874 
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yılında Gustav Hirschfeld tarafından keşfedilmiştir. Hirschfeld o yıllarda Bizans 

yerleşimine ait duvar kalıntısından başka bir kültür varlığı tespit edememiştir (Bean 

ve Mitford, 1970). 1965 yılında yapılan bir incelemede ayakta kalan hiçbir yapı 

olmadığı tespit edilse de, bir eksedra
2
 bloğu, bir sütun tamburu ile üzerinde kalkan, 

zırh, kartal ve aslan pençesi gibi figürler yer alan bir rölyef bulunmuştur (Bean ve 

Mitford, 1970). Bunların yanısıra Gödene yakınlarında bir köprü harabesine, eski su 

yollarına, zeytin yağı üreten ilkel yağhane kalıntılarına, eski mezar taşlarına ve yazılı 

taşlara rastlanmıştır (Enhoş, 1974) (Şekil A.28). 

Cevizli: Cevizli, Akseki’nin 31 km kuzeyinde yer almaktadır. Cevizli yerleşiminin 

arkasındaki kayalık tepe antik yerleşimin bulunduğu yerdir (İşkan ve Çevik, 1999). 

En önemli kalıntı Kolağası Sarı Şeyh Hüseyin Efendi Türbesi’nin yanında 

oluşturulmuş düzlükte yer alan mimari elemanlardır. Burada yer alan alınlık, sütun, 

postament, istiridye dişli kemer ve arşitrav bloklarıının tamamı bezemelidir. 

Girlandlı postament ve arşitrav parçası üzerinde yer alan yazıt okunabilir durumdadır 

(İşkan ve Çevik, 1999) (Şekil A.28). 

Kuyucak – Bağarcık: Burası, Akseki’de yer alan bir mağaradır. Mağarada günlük 

kullanım kaplarından, küçük adak eşyalara kadar pek çok seramik parçası Hellenistik 

Dönem’den Selçuklu Dönemi’ne kadar olan aralıkta tarihlenir. Ayrıca mağara 

ağzının doğu yanında, düzleştirilmiş kaya panel üzerine 6 satırlık bir yazıt 

kazınmıştır (İşkan ve Çevik, 1999).   

Etenna (Sırt): Manavgat’ın 35 km kuzeyinde Melos vadisinde yer almaktadır. 

Günümüz Sırt Köyü’nün arkasında bulunan tepe üzerinde kurulmuştur. Bölgenin en 

önemli kentidir. Kentte yaygın ve nitelikli kalıntılar bulunmaktadır(İşkan ve Çevik, 

1999) .  

Kayalık Akropol’ün güney eteklerinde sivil yerleşim, kuzey kayalıklarında kaya 

mezar nekropolü yer alır (İşkan ve Çevik, 1999). Nekropolde yarım düzine büyük 

anıt mezar enkazı bulunmaktadır (Bean ve Mitford, 1970). Görünen yapıların büyük 

bölümü Roma ve Bizans kalıntıları olup az sayıda Hellenistik kalıntıya da 

rastlanmaktadır (İşkan ve Çevik, 1999) (Şekil A.28). Kentin güneybatısında Hamam-

Gymnasium yer almaktadır. Akropol’ün kuzeydoğu ucunda kaya odaları bulunur. 

                                                 

 
2
 Eksedra: Klasik mimarlıkta, yükseltili oturma yerleri bulunan yarım daire veya dikdörtgen 

şeklindeki çıkıntılı mekân (Hasol, 2005, 159). 
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Kentin en üstünde yer alan kare planlı yapının işlevi ve planının tümü 

algılanamamakla birlikte, sütun ve arşitrav parçalarıyla yazıtlı bir blok parçası, 

buranın önemli bir Roma Dönemi yapısı olduğunu göstermektedir. Daha doğuda yer 

alan yerleşik dinsel yapılar, Akropol’ün en önemli kalıntılarını oluşturmaktadır. 

Burada doğu – batı yönünde düzenlenmiş, apsisli ve üç nefli bir erken Bizans kilisesi 

bulunmaktadır (İşkan ve Çevik, 1999) (Şekil A.28). 

Deliklivirane (Delikli Ören): Yerleşim Sırt Köyü’nün bir mahallesi olan 

Kabaağaç’ın güneydoğusunda yer alır. Deliklivirane özgün bir Hellenistik Dönem ve 

Roma Dönemi nekropolü ile küçük bir yerleşimden oluşmaktadır (İşkan ve Çevik, 

1999) (Şekil A.28).  

Bunların yanısıra bölgede başka tarihi yerleşmeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında  

günümüze daha yakın dönemlere tarihlenen ve geleneksel konut mimarisi 

bakımından zengin Belenalan, Bucakalan, Sarıhacılar gibi köyler de kültür mirasımız 

için önemli yerleşmeler olarak sayılabilir (Şekil A.3).  

2.1.4.2 Akseki’deki kültür varlığı yapılar 

Akseki Ulu Cami : Akseki Ulu Cami, Akseki kent merkezinde yer alır. Yapım tarihi 

bilinmeyen caminin, 1894 yılında onarıldığı cami üzerindeki yazıttan 

anlaşılmaktadır. Bu yazıt caminin kuzeyde bulunan kemerli kapısı üzerinde beş satır 

halinde yer almaktadır. Yazıt yan yana üç bölümden oluşmaktadır. Caminin doğu ve 

batı cephelerinde sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Kesme taştan inşa edilmiş 

caminin çatısı kiremit örtülüdür. Caminin iç mekânında dört adet mermer sütun 

bulunmaktadır, mihrabı kabartma ve nakışlarla bezelidir (Bayrak, 1982) (Şekil A.9). 

Akseki Hükümet Konağı : Hükümet konağı Akseki kent merkezinin girişinde yer 

almaktadır. Cumhuriyet Dönemi’nde Akseki’de inşa edilen ilk yapılardan biridir. 

1947 yılında inşa edilen yapı, 1978 yılında bir yangın geçirmiştir. Alt katı adliye, üst 

katı kaymakamlık olarak kullanılmaktadır. Yapı yol seviyesinden 2-3,5 metre 

yüksekte konumlanmıştır. Hükümet konağı kırma çatı ile örtülmüştür ve çatı 

marsilya kiremiti kaplıdır. Hükümet konağının simetrik bir cephesi bulunmaktadır 

(Kültür Envanteri, 2005) (Şekil A.10).  

Boyalı Ev (Göksoylar Evi) : Boyalı Ev Akseki merkezinde konak niteliği taşıyan 

yapılardan bir tanesidir. Yapımı 1904 yılında tamamlanan ev Hacı Ömer Göksoy 

tarafından Alanyalı ustalara yaptırılmıştır (Kunduracı, 1995). 
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Yapı eğimli bir arsa üzerine üç katlı olarak inşa edilmiştir. Evin avlusunda bir de 

müştemilatı bulunmaktadır. Akseki’deki geleneksel yapı karakterinin aksine Boyalı 

Ev’in duvarları sıvalıdır. Yapının doğu, güney ve kuzey cepehelerinde çıkma 

bulunur. Doğu yönünde yer alan çıkma dairesel formdadır. Yapının kırma çatısının 

üzerinde dikdörtgen kesitli bacaların yanı sıra dairesel bacalar da vardır.  

Yapının zemin katı ahır, samanlık ve kiler gibi işlevlere ayrılmıştır. Üst katlar ise 

yaşama katları olarak düzenlenmiştir. Yapının ikinci katında orta sofalı plan tipi 

görülmektedir (Kunduracı, 1995).   

Yapı zengin bir bezeme programına sahiptir. Bölge evlerinde az rastlanan türde 

kalemişi süslemeleri nedeniyle yapı Boyalı Ev ismini almıştır. (Kunduracı, 1995) 

(Şekil A.11). 

Ak Ev (Şükran Zeren Evi) : Yapı Akseki kent merkezinde yer almaktadır. Halk 

arasında Ak Ev olarak bilinir. Günümüzde Şükran Zeren tarafından kullanılmaktadır 

(Kunduracı, 1995). 

Ev eğimli bir arsa üzerinde, büyük bir avlu içinde konumlanmıştır. Arazinin 

eğiminden dolayı kuzey cephesinden tek, güney cephesinden ise üç katlı olarak 

algılanmaktadır (Kunduracı, 1995). Dış yüzeyi sıvalı olan evin, kemerli pencereleri 

ve bağdadi sıvalı çatı saçakları bulunmaktadır. Yapının kırma çatısı üzerinde kare 

kesitli bacalar vardır.   

Yapının zemin katı servis mekânlarına ayrılmıştır. Evin ana yaşama katı ikinci kattır. 

Bu katta haçvari sofa etrafında odalar yer almaktadır (Kunduracı, 1995). 

Ak Ev bezeme bakımından Akseki Evleri içinde Boyalı Ev’den sonra en zengin 

niteliklere sahip olan yapıdır (Kunduracı, 1995) (Şekil A.12).  

Nodarhan: Nodarhan ince uzun doğu-batı doğrultsunda inşa edilmiş bir yapıdır. 

Moloz taş duvarlara sahip hanın yapımında çevreden elde edilen kalker nitelikte 

taşlar kullanılmıştır. Han dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Güney yönünden girilen 

yapının avlusu bulunmaz. Çatısı tonozla örtülüdür. Hanın güneye, yola ve yol 

üzerindeki sarnıca bakan 30x40 cm ölçülerinde pencereleri bulunmaktadır. 6,5x40 m 

boyutlarındaki yapının yüksekliği zamanla oluşan toprak dolgu nedeniyle tam olarak 

algılanamamaktadır (Kültür Envanteri, 2005) (Şekil A.13).  
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Söyler Kalesi : Söyler Kalesi Akseki’nin Süleymaniye Beldesi’nde yer almaktadır. 

5x5 m boyutlarında kare planlı yapı, kesme taşlardan örülmüştür. İki katlı yapının üst 

katı kısmen yıkılmış durumdadır. Yapının ayakta kalan kısmı yaklaşık 10 m 

yüksekliğindedir. Yapı bir gözetleme kulesi gibi görünse de konumu gereği bu işleve 

uygun değildir. Yapının Roma döneminde çiftlik yapısı olarak kullanıldığı tahmin 

edilmektedir (Kültür Envanteri, 2005) (Şekil A.14). 

Üç Kemerli Köprü : Köprünün kemer taşları kesme taş, ayakları ise moloz taş 

tekniği ile örülmüştür. Günümüze kadar korunarak gelen köprünün doğuda bulunan 

kemerindeki bazı taşların düştüğü gözlenmektedir. Köprü yaklaşık 26 m 

uzunluğunda, 4 m genişliğinde ve 5 m yüksekliğindedir (Kültür Envanteri, 2005) 

(Şekil A.15). 

Akseki Antik Yol – İpek Yolu : Antik yol Akseki-Manavgat karayolunun 10. 

km’sinden başlayıp kuru bir vadinin içinde, vadinin fiziki durumuna uygun olarak 

yer yer varyantlar yaparak devam etmekte, yer yer de ikiye ayrılarak tekrar 

birleşmektedir. Karayolunun vadinin kuzeyinden doğuya dönmesiyle yeni yol 

dışında kalan antik yol önce kuzey güney doğrultusunda, sonra batıya doğru dönerek 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda vadinin bittiği yerde, Cendeve Köyü’ne giden 

köy yoluna kadar görülebilmektedir. Yolun uzunluğu yaklaşık 900-1000 m, genişliği 

ise 2-3 m kadardır (Kültür Envanteri, 2005).  

Akseki’de bu yapıların yanısıra başka kültür varlığı yapılar da bulunmaktadır. 

Akseki’nin merkezinde ve köylerinde günümüze kadar korunarak ulaşmış geleneksel 

konutlar bu kültür varlığı yapılara örnek olarak gösterilebilir (Şekil A.16). 

2.2 Cemerler Köyü 

Cemerler, Akseki kent merkezinin 20 km güneyinde kurulmuş dört mahalleden 

oluşan bir köydür. Cemerler adının camelden (deve) geldiği düşünülmektedir. 

Tarihte Cemerler halkının göçebe olması ve göçlerin deve ile yapılması nedeniyle 

köy bu adı almıştır (Enhoş, 1974). Köyün toplam nüfusu 2011 adrese dayalı nüfus 

kayıt sistemi verilerine göre 85 kişidir. Köy halkı tarım ve küçükbaş hayvancılıkla 

geçimini sağlamaktadır. Tarım ürünü olarak arpa, buğday, üzüm, incir yetiştirilir. 

Köyde ticari işletme bulunmamaktadır. Bununla birlikte Cemerler’de Mehmet 

Küçükçancı’nın işlettiği bir çan atölyesiyle, Mustafa Ay’ın işlettiği bir elek atölyesi 
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bulunmakta ve bu el sanatları günümüzde de yaşatılmaktadır (Şekil A.26, Şekil 

A.27). Cemerler’de yerleşim Akseki’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi yamaca 

yaslanmış konutlar şeklinde gelişmiştir. Düzlükler burada da tarım alanı olarak 

bırakılmıştır. Köyde geleneksel mimari özelliklere sahip konutların yanı sıra 

betonarme yapım sistemiyle inşa edilmiş yapılar da bulunmaktadır (Şekil A.21, Şekil 

A.22). Köy girişinde, yolun iki yanında mezarlık yer alır (Şekil A.20). Köyde yer yer 

su kuyuları bulunur (Şekil A.25). Bu kuyuların bazıları günümüzde de 

kullanılmaktadır. Köy içerisindeki yollar asfaltlandığı için geleneksel yol dokusu 

algılanamamaktadır. 

Köyde bir de ilkokul bulunmaktadır (Şekil A.23). Öğrenci künye defterinden alınan 

bilgilere göre okulun 1924 yılında hizmete girmiş olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 

A.24). Okul günümüzde öğrencisi olmadığı için kullanılmamaktadır. Köyün, 

Bâla(Yukarı) ve Süfla(Aşağı) mahallelerinde birer tane olmak üzere iki tane camisi 

vardır (Şekil A.17).    

Cemerler’de günümüze değin korumaya yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Köyde tarihi değere sahip anıtsal yapı yoktur; ancak sivil mimarlık örnekleri olan 

geleneksel konutların bazıları günümüze kadar korunarak ulaşmıştır. Bunun yanı sıra 

köy mezarlığındaki mezar taşlarından tarihi değere sahip olanlar bulunmaktadır.    
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3.  AHMET YILMAZ EVİ 

3.1 Konum 

Tez konusu olan Ahmet Yılmaz Evi; Antalya / Akseki, Cemerler Köyü’nde, O27-b-

06-a-2-a pafta, 102 ada, 7 numaralı parselde yer almaktadır. Ahmet Yılmaz Evi 

köyün en büyük mahallesi olan Balâ(Yukarı) Mahallesi’nde merkezi bir konumdadır.  

Yapının bulunduğu parsel yaklaşık 336 m
2
’dir.  Yapıya bitişik bir başka yapı yoktur. 

Ahmet Yılmaz Evi’nin kuzeydoğu ve kuzeybatı cepheleri kesişen yollarla, 

güneydoğu cephesi yapının kendi bahçesiyle, güneybatı cephesi ise doğal doku ile 

çevrilidir. 

3.2 Tarih 

Bugünkü yapının bulunduğu parselde yer alan aynı aileye ait bir başka yapı, küçük 

olduğu gerekçesiyle yıkılarak yerine 1943 yılında Ahmet Yılmaz Evi’nin inşa 

edildiği bilinmektedir. Eski konuttan geriye sadece Misafirhane bölümü kalmış ve bu 

bölüm günümüze değin ulaşmıştır (Şekil C.2). Misafirhane mekânı, Cemerler 

Köyü’ne başka yerleşimlerden gelen insanların konakladığı bir yapı işlevi görmüştür. 

Ahmet Yılmaz Evi’nin merkezi bir konumda yer alması bu işlevi üstlenmesinde 

önemli bir etkendir.  

Eski yapının yıkılmasıyla elde edilen malzemeler de yeni yapının inşası için 

kullanılmıştır. Bunlar arasında döşeme kirişleri, döşeme tahtaları ve bazı kapılar, 

kiremitler, taşıyıcı duvarlardaki yapı taşları ve ahşap hatıllar ile düğmelerin bir 

bölümü sayılabilir. 

Yapının günümüzdeki bahçesi de bu alanda bulunan bir başka evin satın alınıp 

yıkılmasıyla elde edilen parselde düzenlenmiştir.   

Yapı günümüze ulaşıncaya dek kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda birtakım 

değişikliklere uğramıştır. Yapılan değişiklikler ilk bakışta kendini göstermektedir. 

Güneybatı cephesinde ahşap olarak yapılmış merdiven, koridor ve tuvalet bölümü 

1960’lı yıllarda betonarme olarak değiştirilmiş, aynı bölüme bir mutfak ve banyo 
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ilave edilmiştir (Şekil C.19). Eş zamanlı olarak kuzeydoğu cephesine bir kapı ve bir 

pencere açılmıştır (Şekil C.4, Şekil C.5). Yine aynı dönemde çatının alaturka 

kiremitleri marsilya kiremiti olarak yenilenmiş, kuzeydoğu cephesindeki bahçe 

duvarının niteliği değiştirilmiştir. Bu dönemde yapının güneydoğu cephesine bir 

“şırana” eklenmiştir. Bu ek, ailenin o dönemde tarım ürünü olarak önemli miktarda 

üzüm yetiştirdiğini göstermektedir.   

Yapıya 1981 yılında elektrik, 1990’lı yılların başında ise su tesisatı döşenmiştir. 

3.3 Genel Tanım 

Ahmet Yılmaz Evi zemin ve birinci kat olmak üzere toplam iki kattan oluşmaktadır. 

Yapı kot farkı nedeni ile kuzeydoğu cephesinden tek, güneybatı cephesinden ise iki 

katlı olarak algılanmaktadır. Yapının zemin katı yaklaşık 132, birinci katı ise 

yaklaşık 175 m
2
’dir.  

Yapının iki kapısı bulunmaktadır. Bunlardan biri kuzeydoğu cephesinde bulunan, 

sonraki dönemlerde açılmış ahşap kapıdır (ŞekilC.4). Bu kapı ile yapının birinci 

katına ulaşılır. Yaşama katı birinci kat olduğu için bu kapı zamanla yapının genel 

giriş kapısı halini almıştır. Yapının özgün kapısı ise güneydoğu cephesinde bulunan 

ve bahçeye açılan çift kanatlı ahşap kapıdır (ŞekilC.8). Bu kapı ile yapının zemin 

katına ulaşılır. Zamanla zemin kat işlevini yitirdiği için bu kapı diğer kapıya oranla 

daha az kullanılmaktadır. Bunların dışında yapıda 112 mekânına ve bu mekânın alt 

katına giriş için kullanılan ikincil önemde iki kapı daha bulunur (Şekil C.3, 

ŞekilC.18).  

Ahmet Yılmaz Evi’nin zemin ve birinci katı özgün durumunda ahşap, günümüzde ise 

betonarme olan tek kollu bir merdivenle birbirine bağlanmaktadır(Şekil C.87). 

Yapının zemin katı bölgede hayat adı verilen bir hol ve bu hole bağlı, kümes, 

odunluk ve depo işlevi gören mekânlardan oluşmaktadır. Birinci kat ise genel olarak 

bir sofa etrafında yer alan odalardan meydana gelmektedir. Bu katın özgün halinde 

ahşap olarak yapılmış 108, 104 ve 107 numaralı mekânları, zaman içinde yapılan 

müdahale ile betonarme olarak değiştirilmiş ve bu bölüme 106 ile 105 numaralı 

mekânlar eklenmiştir. Ahmet Yılmaz Evi ahşap hatıllı yığma taş tekniği ile inşa 

edilmiştir. Bunun yanında zaman içinde eklenen betonarme kısımları bulunmaktadır. 

Taş duvarları moloz taş tekniği ile ahşap hatıllı olarak örülmüştür.  
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3.4 Zemin Kat Mekânları 

Zemin katta bulunan mekânlar zaman içinde özgün işlevlerini yitirmiş, depo olarak 

kullanılan mekânlardır. Zemin kata yapının güneydoğu cephesinde bulunana çift 

kanatlı ahşap kapıdan geçilerek girilir (ŞekilC.8). Sonraki dönemlerde yapının 

kuzeydoğu cephesine yeni bir kapı açılmış, böylece zemin katta bulunan kapı işlevini 

büyük ölçüde yitirmiştir. Zemin katta hayat, ağıl, odunluk ve kümes bulunmaktadır.   

3.4.1 Z01 hayat 

Hayat, yapının özgün plan düzeninde giriş mekânıdır. Fakat bu işlevini sonraki 

dönemlerde üst katta açılan giriş kapısı nedeni ile yitirmiştir. Şu anda, kullanılmayan 

eşyaların konduğu bir depo görevi görmektedir. Hayat çift kanatlı özgün ahşap bir 

kapı ile bahçeye açılır (ŞekilC.8). Zemin katın diğer mekânlarına hayattan geçilerek 

ulaşılır. Mekânın yer döşemesi taştır (ŞekilC.114). Tavanında daire kesitli ahşap 

döşeme kirişleri görülmektedir (ŞekilC.110). Duvarları kısmen toprak sıvalıdır 

(ŞekilC.112).  Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bu mekân taşlık ismini almıştır.  

Hayat içinde biri küçük diğeri büyük olmak üzere iki tahıl ambarı bulunmaktadır 

(ŞekilC.110).  

3.4.2 Z02 kümes 

Hayattan oldukça harap durumda bir ahşap kapı kullanılarak ulaşılan kümes, zaman 

içinde özgün işlevini yitirmiştir (ŞekilC.118). Mekânın döşemesi topraktır. 

Tavanında ise ahşap döşeme kirişleri görünmektedir. Duvarları sıvasız olan mekânın 

bir penceresi vardır. Pencere ahşap bir kapakla kapatılmıştır (ŞekilC.119). Dış 

cephede pencere açıklığının yarısına kadar yükselen sonradan inşa edilmiş bir 

“şırana”(bkz. EK E) olduğu için pencere kullanılamamaktadır (ŞekilC.9). 

3.4.3  Z03 ağıl 

Z03 mekânı hayattan, yöre halkının “daraba”(bkz. EK E) olarak adlandırdığı ahşap 

bölücü bir perde ile ayrılır (ŞekilC.115). Daraba günümüzde harap durumdadır. 

Mekânın zemini sıkıştırılmış toprak, duvarları ise sıvasız, ahşap hatıllı taş duvardır. 

Penceresi yoktur. Tavanında ahşap döşeme kirişleri görülmektedir (ŞekilC.123). 

Ağılın bir köşesinde yemlik bulunur. Bu mekân bir kapıyla özgün işlevi yine ağıl 

olan Z04 mekânına açılır. Z03 mekânı bugün depo olarak kullanılmaktadır. 
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3.4.4 Z04 ağıl 

Z03 mekânından bir kapı ile Z04 mekânına geçilir. Z04 mekânı Z03 mekânına göre 

yaklaşık 40 cm daha yüksektedir. Bu mekânda da diğer ağılda olduğu gibi bir yemlik 

bulunmaktadır (Şekil C.129). Zemini sıkıştırılmış toprak olan ağılın duvarları 

sıvasızdır ve penceresi yoktur. Günümüzde özgün işlevini yitirmiş olan ağıl depo 

olarak kullanılmaktadır.  

3.4.5 Z05 odunluk 

Z05 mekânı, Z01 mekânından yaklaşık 30 cm alt kotta bulunur. Zemin katta kat 

yüksekliği en fazla olan mekândır. Duvarları kısmen kırmızı toprak ve saman 

karışımı ile sıvalıdır (ŞekilC.124). Penceresi olmayan mekânın zemini sıkıştırılmış 

topraktır.  Odunluk günümüzde depo olarak işlevini sürdürmektedir. 

3.4.6 Z06 merdiven holü 

Birinci kattan merdivenle Z06 mekânına inilir. Mekândan ahşap bir kapı ile 

hayata geçilir (ŞekilC.113). Merdiven holünün bir tane sabit penceresi 

bulunmaktadır(ŞekilC.131).  

3.5 Birinci Kat Mekânları 

Birinci kat Ahmet Yılmaz Evi’nde günlük yaşamın geçtiği mekânların bulunduğu 

kattır. Bu kata yapının kuzeydoğu cephesinde bulunan kapı ile ulaşılır(ŞekilC.4). 

Birinci katta sofa, odalar, banyo, mutfak, tuvalet ve balkon yer alır. 

3.5.1 101 sofa 

Yapının en geniş mekânı olan sofa, aynı zamanda kuzeydoğu cephesindeki kapıdan 

girildiğinde, giriş holünü geçtikten sonra ilk karşılaşılan mekândır (ŞekilC.32). 

Yapının birinci katındaki diğer tüm mekânlara sofadan geçilerek ulaşılabilir. Sofa 

aynı zamanda “kafesönü”(bkz. EK E) ile birlikte günlük hayatın geçtiği yerdir. 

Sofanın dört bir yanı evin diğer mekânlarıyla çevrili olduğu için dışarıya açılan 

bölümü bulunmamaktadır. Bununla birlikte 109 mekânıyla arasında bir bölücü duvar 

olmadığından gün içinde aydınlıktır. Sofanın kuzeybatı tarafında  102 ve 103 

mekânları, kuzeydoğu tarafında 110 ve 111 mekânları, güneydoğu tarafında 20 

cm’lik bir basamakla sofadan ayrılan 109 mekânı ve güneybatı tarafında koridor, 
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merdiven ve balkon bulunur. Sofayı, güneybatısında bulunan merdivenden ayıran 

ahşap bir yüklük bulunmaktadır (ŞekilC.30). Yüklüğün kapakları bezemelidir. 

Sofanın kuzeydoğu tarafında bulunan duvarda ise 110 mekânına açılan bir 

havalandırma penceresi bulunur (ŞekilC.36).   

Mekânın zemini ve tavanı ahşap kaplıdır. (ŞekilC.30).   

3.5.2 102 oda 

102 Oda, giriş holünün kuzeybatısında kalmaktadır ve giriş holünden bir tuğla 

duvarla ayrılmaktadır. Mekâna ahşap bir kapıdan geçilerek girilir (ŞekilC.47). 

Yapının özgün durumunda, kuru gıda deposu(küpiçi)(bkz. EK E) olarak kullanılan 

mekân, zaman içinde açılan pencerelerle ve planında yapılan değişikliklerle yatak 

odasına dönüştürülmüştür. Kuzeybatı duvarında bulunan pencere ile 112 Misafirhane 

mekânına, kuzeydoğu duvarında bulunan pencere ile de dışarıya açılmaktadır 

(ŞekilC.49, ŞekilC.5). Odanın kuzeydoğu duvarında oda boyunca ahşap bir sedir 

uzanmaktadır (ŞekilC.46). Kuzeybatı duvarının bir köşesine ise niş yerleştirilmiştir 

(ŞekilC.45). 102 mekânının kuzeydoğu ve güneybatı duvarları boyunca karşılıklı 

olarak zeminden 210 cm yükseklikte sergen uzanmaktadır (ŞekilC.48). Odada aynı 

zamanda soba kurabilmek için bir de baca çıkışı vardır (ŞekilC.44).  

Odanın duvarları çimento sıvalı, tavan ve döşemesi ise ahşap kaplıdır.   

3.5.3 103 oda 

103 mekânı sofanın kuzeybatısında yer almaktadır. Sofa ile arasında bir yüklük 

bulunmaktadır (ŞekilC.52). Odaya bezemeli ahşap bir kapıdan geçilerek girilir 

(ŞekilC.56). Mekânın kuzeybatı duvarında yaşmaklı bir ocak bulunmaktadır 

(ŞekilC.54). Ocağın iki yanında kuzeybatı cephesine açılan iki pencere vardır 

(ŞekilC.53, ŞekilC.59). Pencerelerin doğramalarından ayrı olarak ikinci bir ahşap 

kapakları bulunur. Mekânın kuzeydoğu ve güneybatı duvarlarında karşılıklı iki tane 

niş yer almaktadır (ŞekilC.60, ŞekilC.61). Nişlerin bezemeleri birbirinden farklıdır. 

Odada bulunan yüklüğün bir köşesi gusülhane olarak ayrılmıştır.  

103 mekânının tavanında yıldız biçiminde bir göbek bulunmaktadır (ŞekilC.62). 

Döşemesi ahşap olan mekânın taş duvarları zeminden 90 cm yüksekliğe kadar ahşap 

kaplanmıştır. Duvarların geri kalan kısmı da toprak sıvalıdır. Odada zeminden 210 

cm yükseklikte, tüm duvarları çevreleyen sergen bulunmaktadır. 
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3.5.4 104 tuvalet 

Tuvalet, 108 Koridor mekânının kuzeybatı ucunda yer alır. Yapıda 1960’lı yıllarda 

yapılan değişiklikler sırasında 104 mekânına da müdahale edilmiş ve özgün 

durumunda ahşap olan tuvalet betonarme olarak değiştirilmiştir. Mekâna ahşap bir 

kapıdan geçilerek girilir (ŞekilC85). Tuvaletin, kuzeybatı cephesine bakan duvarında 

30x35 cm ölçülerinde bir penceresi vardır (ŞekilC.95). Tuvalette bir hela taşı ile bir 

su deposu bulunmaktadır(ŞekilC.94). 

3.5.5 105 banyo 

105 mekânı yapıya 106 mekânı gibi sonradan eklenmiştir. Bu mekâna mutfaktan 

geçilerek ulaşılır. Bir köşesinden pahlı 105 mekânının planı üçgen formuna yakındır. 

Mekânın dışarıya açılan bir penceresi bulunur (ŞekilC.104). Duvarları ve tavanı 

çimento sıvalı, döşemesinde ise herhangi bir kaplama bulunmamaktadır. 

Banyo ve tuvalet olarak kullanılan mekânda bir klozet ile bir şohben yer almaktadır 

(ŞekilC.102, ŞekilC.103). 

3.5.6 106 mutfak 

Yapının özgün halinde bulunmayan 106 mekânı 1960’lı yıllarda kullanıcı ihtiyaçları 

doğrultusunda yapıya eklenmiştir. Mekânda mutfak işlevini karşılamak amacıyla 

ocak, lavabo ve tezgah bulunmaktadır (ŞekilC.88, ŞekilC.90). Mutfakta biri balkona, 

diğeri ise güneybatı cephesine açılan iki tane pencere yer almaktadır (ŞekilC.92, 

ŞekilC.93). Betonarme olarak inşa edilmiş mekânın duvarları çimento sıvalıdır.    

3.5.7 107 balkon 

107 Balkon, yapının güneybatı cephesinde bulunur. Yapının özgün halinde ahşap 

olan balkon zaman içinde yıkılarak betonarme olarak yenilenmiştir. Balkonun bir 

köşesinde su deposu bulunur (ŞekilC.97). Balkon  korkulukları metaldir (ŞekilC.98). 

3.5.8 108 koridor 

108 mekânı, yapının güneybatı cephesindeki mekânlara geçişi sağlamak için 

kullanılan bir koridordur. 106, 104 ve 107 mekânlarına 108 Koridor mekânından 

geçilerek girilir. Sofa ve koridoru çift kanatlı ahşap bir kapı birbirine bağlamaktadır 

(ŞekilC.35). Yapının özgün halinde ahşap olan koridor, 1960’lı yıllarda betonarme 

olarak değiştirilmiştir. Koridorun kuzeybatı ucu tuvalete açılırken, güneydoğu ucu alt 
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kata inen merdivenle sonlanmaktadır (ŞekilC.80, ŞekilC.81). Mekânda güneybatı 

yönünde bir niş içinde lavabo yer alır (ŞekilC.84). Koridorda 106 mekânının 

kapısından koridorun kuzeybatı ucuna kadar betonarme bir raf bulunmaktadır 

(ŞekilC.85).  

Koridorun duvarları çimento sıvalı, döşemesi ise betonarmedir. Mekânın tavanında, 

merdivenden mutfak kapısına kadar olan bölümde kaplama bulunmaz. Çatı 

mertekleri ve kiremitler bu kısımda açıkta bırakılmıştır(ŞekilC.86). Tavanın diğer 

bölümü ise betonarmedir. 

3.5.9 109 kafesönü 

Kafesönüne 101 mekânından 20 cm’lik bir basamak çıkılarak geçilir. Arada bölücü 

bir duvar yoktur. Kafesönü sofa ile birlikte günlük yaşamın geçtiği mekândır. Bu 

mekâna kafesönü denilmesinin nedeni güneybatı ve güneydoğu cephesindeki demir 

parmaklıklı pencerelerdir (ŞekilC.39). Demir parmaklıklı pencerelerde cam 

bulunmaz. Bunun yerine ahşap kapaklar kullanılmaktadır. 109 mekânı yapının ana 

kütlesinden yaklaşık 90 cm dışarı çıkmaktadır. Çıkma alt katta iki eli böğründe ve iki 

tane de ahşap dikme ile taşınmaktadır (ŞekilC.7). Mekânın kuzeydoğu duvarında bir 

niş bulunmaktadır.   

109 mekânının tavan ve döşeme kaplaması ahşaptır. Tavanında çıkmanın saçağını 

taşıyan ahşap sütrüktür öğeleri görünmektedir (ŞekilC.42).  

3.5.10 110 oda 

Sofadan 45 derecelik pahlı bir geçişle 110 mekânına ulaşılır. Odanın ahşap bezemeli 

bir kapısı bulunmaktadır (ŞekilC.73). Odanın kuzeybatı duvarına yaslanmış, duvar 

boyunca uzanan ahşap bir yüklük vardır (ŞekilC.65). Yüklüğün bir köşesi gusülhane 

olarak ayrılmıştır. Mekânda evin güneydoğu cephesine açılan iki pencere 

bulunmaktadır (ŞekilC.63, ŞekilC.64). Pencerelerin arasında ahşap bir kapakla 

gizlenmiş ocak yer almaktadır (ŞekilC.71, ŞekilC.72). Odanın kuzeydoğu ve 

güneybatı duvarlarında karşılıklı olarak birbirinin aynısı iki tane niş bulunur 

(ŞekilC.67). Güneybatı duvarındaki nişin bezemesi hasar görmüştür. Oda duvarları 

boyunca 200 cm yükseklikte bir sergen bulunmaktadır. Bunların dışında mekânın 

güneydoğu duvarına son dönemde bir klima takılmıştır (ŞekilC.64).  
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Tavan ve döşemesi ahşap olan odanın, duvarları da 90 cm yüksekliğe kadar ahşap 

kaplanmıştır. Duvarların geri kalanı toprak sıvalıdır.     

3.5.11 111 eski mutfak 

Eski mutfak, 1960’lı yıllarda binanın planında yapılan değişikliklerden sonra eski 

işlevini kaybetmiştir. Bu değişikliklerle birlikte küçülen eski mutfak, günümüzde 

kuru yiyeceklerin depolandığı bir mekâna dönüşmüştür. Sofaya açılan 55x50 

boyutlarında bir penceresi bulunan mekân, sofadan “daraba”(bkz. EK E) adı verilen 

ahşap bölücülerle ayrılmaktadır. Tavan ve döşemesi ahşap kaplamadır. 

Eski mutfakta üç gözlü bir tahıl ambarı ile çeşitli mutfak eşylarını koymak için 

kullanılan iki katlı bir raf bulunmaktadır(ŞekilC.77, ŞekilC.78). 

3.5.12 112 misafirhane 

Misafirhane evin en eski bölümüdür. Daha önceden Ahmet Yılmaz Evi’nin 

bulunduğu parselde yer alan yapının bir parçası olan misafirhane, yıkılmadan 

günümüze kadar korunmuştur. 

112 Misafirhaneye kuzeydoğu cephesindeki ahşap kapıdan girilir (ŞekilC.3). Ahmet 

Yılmaz Evi’nin içinden misafirhaneye ulaşmak mümkün değildir. Mekânın Ahmet 

Yılmaz Evi ile ilişkisi P2 penceresiyle sağlanmaktadır (ŞekilC.49). Bunun dışında 

kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelerinde dışarıya açılan iki tane penceresi 

bulunmaktadır (ŞekilC.2, ŞekilC.13). Mekânın duvarları sıvasız, döşemesi ise ahşap 

kaplıdır. Mekânda tavan kaplaması bulunmaz. “Yonga”(bkz. EK E) olarak 

isimlendirilen kiremit altı tahtaları ve çatı strüktürü açık olarak görünmektedir 

(ŞekilC.108).  

112 mekânının kuzeydoğu duvarı düşeyden ayrıldığı için yıkılma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır (ŞekilC.2). Özgün işlevi misafirhane olan mekân günümüzde depo olarak 

kullanılmaktadır.   

3.6 Cephe Özellikleri 

3.6.1 Kuzeydoğu cephesi 

Kuzeydoğu cephesinde yapının iki girişinden biri yer alır (ŞekilC.4). Bu cephede 

bulunan K1 kapısı ile yapının birinci katına ulaşılır. K1 kapısı 1960’lı yıllarda binaya 
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yapılan müdahale sırasında açılmıştır. Aynı dönemde kuzeydoğu cephesine bir tane 

de pencere açılmıştır (ŞekilC.5). Bu pencere 102 mekânının dışarıya açılan tek 

penceresidir. Bununla birlikte cephenin tamamı çimento esaslı sıva ile 

sağlamlaştırılmıştır. Bu nedenle cephenin özgün taş örgüsü algılanamamaktadır. Bu 

cephedeki ahşap hatıllar da yer yer çimento sıvanın altında kalmıştır.  

Kuzeydoğu cephesinde aynı zamanda 112 mekânının da girişi bulunmaktadır 

(ŞekilC.3). 112 mekânına girmek için kullanılan çift kanatlı ahşap K11 kapısı, 

oldukça harap durumdadır. Aynı cephede bulunan P14 penceresi de K11 kapısı gibi 

zamanla hasar görmüş ve özgün şeklini yitirmiştir(ŞekilC.2). 112 mekânının 

kuzeydoğu cephesinde bulunan duvarı, düşeyden ayrılmıştır. Duvar çimento sıva 

kullanılarak onarılmaya çalışılsa da günümüzde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır 

(ŞekilC.2).  

Kuzeydoğu cephesinde bulunan bahçe duvarı da zaman içinde yapılan müdahalelerle 

özgünlüğünü yitirmiştir. Özgün halinde kuru duvar tekniği ile örülmüş olan duvar 

yıkılmış, çimento harç kullanılarak tekrar örülmüştür (ŞekilC.6). Duvarın üzerine de 

bahçe teli gerilmiştir. Yapıldığı dönemde ahşap olan bahçe kapısı da bu süreçte metal 

kapıyla değiştirilmiştir (ŞekilC.25).  

Ahmet Yılmaz Evi kuzeydoğu cephesinden bakıldığı zaman tek katlı olarak 

algılanmaktadır (Şekil F.12).  

3.6.2 Kuzeybatı cephesi 

Yapının kuzeybatı cephesinin bir bölümünü 112 Misafirhane mekânı oluşturur. 

Yapının bu cephesi de kuzeydoğu cephesi gibi çimento sıva ile onarım görmüştür. 

Ayrıca bu cephede 1960’lı yıllarda yapılmış olan betonarme bölüm de görülmektedir 

(ŞekilC.15). 112 mekânının cephesinde P15 penceresi yer almaktadır (ŞekilC.13). 

Mekân günümüzde kullanılmadığı için pencere içeriden ahşap parçaları kullanılarak 

kapatılmıştır. Pencerenin  ahşap lokma parmaklıkları bulunmaktadır. Bunun dışında 

kuzeybatı cephesinde üç pencere daha vardır. Bunlardan ikisi 103 mekânının 

kuzeybatıya bakan P3 ve P4 pencereleridir(ŞekilC.14). Bu pencerelerin açıklık 

boyutları korunmuş fakat doğramaları zaman içinde değiştirilmiştir. Pencerelerin 

ikisinde de demir parmaklık bulunmaktadır. Sonuncu pencere ise betonarme olarak 

inşa edilmiş bölümde bulunan 104 mekânının dışarıya açılan P5 penceresidir 
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(ŞekilC.15). P5 penceresi cephedeki diğer pencerelere oranla daha küçüktür. Bu 

bölümde ayrıca banyodaki şofben bacası için de bir açıklık bulunmaktadır.  

Kuzeybatı cephesinde misafirhaneye bitişik olarak başlayan ve cephe boyunca 

devam eden bir de bahçe duvarı bulunmaktadır (ŞekilC.12). Bahçe duvarı ahşap 

hatıllı yığma taş tekniği ile harçsız olarak örülmüştür (Şekil F.13). 

3.6.3 Güneydoğu cephesi 

Güneydoğu cephesi, evin bahçeye bakan cephesidir. Evin özgün girişi bu cephededir. 

Yapıya giriş çift kanatlı ahşap K12 kapısı ile sağlanır (ŞekilC.8). Kapı günümüzde 

iyi durumdadır. 

Güneydoğu cephesinde özgün taş duvar dokusu, üzerine yapılan çimento sıva 

yüzünden algılanamamaktadır. Bu cephede çimento sıvanın yanısıra yer yer yöre 

halkının “çivileme”(bkz. EK E) dediği onarım şekli de görülmektedir (ŞekilC.16). 

Bu uygulamada duvarlar kireç esaslı sıva ile onarılır ve taşlar arasındaki derzlere 

tuğla ve kiremit parçaları yerleştirilir. 

Güneydoğu cephesinde taş duvardan başka ahşap bir çıkma yer alır (ŞekilC.7). 

Cephede bulunan bu ahşap çıkmaya karşılık gelen mekân 109 Kafesönü mekanıdır. 

Ahşap çıkma iki ahşap dikme ve K12 kapsının iki yanında bulunan eli böğründeler 

ile taşınmaktadır. Çıkmanın üstü kiremitle örtülmüştür. Çıkmada güneydoğu 

cephesine açılan ahşap kapaklı dört pencere bulunur. Demir parmaklıklı bu 

pencerelerde cam yoktur. Cephede bunların dışında dört pencere daha yer alır. 

Bunlardan ikisi 110 mekanının dışarıya açılan pencereleridir (ŞekilC.7). Diğer iki 

pencere ise zemin katta bulunur. Zemin kat pencerelerinden bir tanesi Z02 

mekanında bulunan P16 penceresi, diğeri ise Z06 mekanında bulunan P17 

penceresidir. P16 penceresi, sonraki dönemlerde cepheye eklenen “şırana”  nedeniyle 

yüksekliğinin yarısına kadar kapanarak işlevini yitirmiştir (ŞekilC.9). 

Yapının güneydoğu cephesinde son dönemde yapıya eklenmiş olan klimanın dış 

birimi niteliksiz bir ek olarak göze çarpmaktadır (Şekil F.11).   

3.6.4 Güneybatı cephesi 

Güneybatı cephesi yapının en çok değişime uğramış cephesidir (Şekil F.14). Bu 

cephede özgün durumunda ahşap olarak yapılmış bölümlerin tümü yıkılarak 

betonarme yapım tekniğiyle tekrar inşa edilmiştir (ŞekilC.20). Bu bölümde bulunan 
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ahşap dikmelerin yerini betonarme kolonlar almıştır. Aynı bölüme bir mutfak ve 

banyo ilave edilerek yapının özgün plan şeması da değiştirilmiştir. 

Güneybatı cephesinde betonarme kolonların arkasında kalan duvarlar, çimento sıva 

ile onarılmadığı için özgün niteliğini korumaktadır. Bu bölümde kuru duvar örgüsü, 

ahşap hatıllar ve düğmeler açık şekilde görülebilmektedir (ŞekilC.21). 

Cephede beş pencere bulunmaktadır. Bunlardan üçü betonarme bölümde yer alan P6, 

P7 ve P10 pencereleridir. Diğer iki pencere ise 109 Kafesönü mekânının bu cepheye 

bakan ahşap kapaklı pencereleridir. Cephede balkona açılan K7 kapısının yanı sıra 

misafirhane bölümünün alt katına girmek için kullanılan harap durumda bir ahşap 

kapı da bulunmaktadır.  

105 Banyo mekânının altından yere kadar inen PVC boru ve çatıda bulunan uydu 

alıcıları da son dönemde yapıya eklenen öğeler olarak cephede görünmektedir 

(ŞekilC.19, ŞekilC.29).      

3.7 Yapım Tekniği ve Malzeme Özellikleri 

3.7.1 Duvarlar 

Yapının taşıyıcı duvarları yöredeki duvar karakterine uygun olarak ahşap hatıllı kuru 

duvar tekniği ile örülmüştür. Duvar kalınlığı  60 – 80 cm arasında değişmektedir. 

Sondaj imkanı bulunmadığı için Ahmet Yılmaz Evi’nin temelleri tez kapsamında 

incelenememiştir. Bununla birlikte yörede yapı temellerinin 50 – 60 cm derine kadar 

indiği bilinmektedir. Kuru duvar tekniği ile örülen temellerin arası subasman 

seviyesine kadar çakıl veya toprak ile doldurulmaktadır (Yeşildal, 2008). 

Ahmet Yılmaz Evi’nin duvarlarına, düşeyde 35 – 40 cm aralıklarla, duvar boyunca 

yer düzlemine koşut uzanan hatıllar yerleştirilmiştir (ŞekilC.7). Her hatıl seviyesinde 

duvarın iç ve dış yüzeyinde birer tane olmak üzere iki hatıl yer alır. Hatılların 

boyutları değişkendir, malzemesi ise çamdır. Hatıllar birbirine “düğme” (bkz. EK E) 

olarak adlandırılan ahşap latalarla bağlanmıştır (ŞekilC.9). Düğmeler duvardan 10 – 

15 cm kadar dışarıda bırakılmıştır. Düğmelerin birçoğu hatılla kesiştiği noktada 

oyularak hatıla sabitlenmiştir. Bunların dışındaki düğmeler ise çivi kullanılarak 

sabitlenmiştir. Düğmeler yörede “andız”(bkz. EK E) adı verilen ardıç ağacındandır. 

Ahmet Yılmaz Evi’nin özgün durumunda duvarlarının dış yüzeylerinin sıvasız 
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olduğu bilinmektedir. Fakat 1960’lı yıllarda yapılan bir müdahale ile duvarların 

büyük bölümü çimento esaslı sıva kullanılarak sağlamlaştırılmıştır (ŞekilC.12). 

Bunun yanında yörede “sakar sıva” olarak adlandırılan kireç esaslı sıva da yapının 

güneydoğu cephesinde ve misafirhane bölümünün güneybatı cephesinde yer yer göze 

çarpmaktadır (ŞekilC.9). Duvarların evin içine bakan yüzeylerinde ise toprak sıva 

kullanılmış, sonraki dönemlerde toprak sıva, 102 ve 108 mekânlarında, çimentolu 

sıva ile değiştirilmiştir (ŞekilC.44, ŞekilC.80). Zemin katta ise Z01 mekânının bir 

kısmı ve Z05 mekânı yer yer toprak sıva ile sıvalı iken, diğer mekânlar sıvasız olarak 

bırakılmıştır. 

Yapı duvarlarındaki pencere ve kapı boşlukarının üst seviyeleri hatıl seviyeleriyle 

çakıştırılmış, bu sayede hatıllar lento olarak kullanılmıştır. Lento olarak kullanılan 

iki hatılın arasında kalan açıklığa da aynı doğrultuda ahşap elemanlar yerleştirilmiş, 

böylece pencere ve kapı açıklıkları geçilmiştir.   

Yapıda özgün taş duvarların dışında, ahşap bölücü duvarlar ile sonraki dönemlerde 

yapıya eklenen bölümlerin tuğla duvarları bulunmaktadır.  

3.7.2 Döşemeler 

Ahmet Yılmaz Evi’nin zemin kat döşemesi, hayat bölümünde taş, diğer bölümlerde 

ise sıkıştırılmış topraktır (ŞekilC.114). Hayatın taş döşemesi üzerine, girişten itibaren 

yaklaşık 2,5 m içeriye kadar beton dökülmüştür.1960’lı yıllarda yapılan müdahale 

sırasında gerçekleştirilen bu değişiklik, giriş bölümünde nispeten düz bir yüzey 

oluşturmak için yapılmıştır. Zemin katın diğer bölümlerinde ise bir değişikliğe 

gidilmemiştir. Hayat gibi yapının bahçesi de taş döşelidir (ŞekilC.26). Bahçedeki 

taşlar görece daha büyüktür. 

Zemin kat döşemelerinin arasında yer yer kot farkları bulunmaktadır. Bu farklar Z05 

ve Z04 mekânlarında hissedilir düzeydedir. Z05 mekânının döşemesi hayattan 

yaklaşık 40 cm alt kotta iken Z04 mekânının döşemesi hayatın döşeme kotundan 

yaklaşık 30 cm yukarıda kalmaktadır. 1960’lı yıllarda yapıya eklenen betonarme 

bölüm dışında yapının birinci kat döşemeleri ahşap kirişlidir. Ahşap kirişli döşemeler 

yapılırken zemin kat duvarlarının bittiği seviyede duvar boyunca uzatılan hatılların 

üzerine mekânın kısa kenarı boyunca duvardan duvara döşeme kirişleri 

yerleştirilmiştir. Kirişlerin aralıkları 20 cm ile 45 cm arasında değişmektedir 

(ŞekilC.123). Döşeme kirişleri 12-16 cm  çaplarında olup malzemesi yörede 
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“katran”(bkz. EK E) olarak bilinen sedir ağacındandır. Döşeme kirişlerinin üzerine, 

kirişlere dik olarak 16-22 cm genişliğinde 2-3 cm kalınlığında döşeme tahtaları 

çakılmıştır. Döşeme tahtalarında geçme veya bini bulunmaz. Birinci katta 

misafirhane bölümünün ahşap döşeme tahtaları yer yer hasar görmüştür. Bu bölüm 

dışında hasar görmüş döşeme elemanına rastlanmamıştır.  

Bunun dışında 1960’lı yıllarda eklenen bölümün döşemesi betonarmedir. Bu 

bölümde herhangi bir döşeme kaplaması bulunmamaktadır.   

3.7.3 Çatı  

Ahmet Yılmaz Evi, ek betonarme bölümlerinin dışında ahşap beşik çatı ile örtülüdür. 

Yapıda ana kütle ve misafirhaneyi iki ayrı beşik çatı örtmektedir (ŞekilC.1). 

Misafirhane bölümünün çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Ana kütlenin çatısının 

özgün alaturka kiremitleri 1960’lı yıllarda marsilya kiremiti ile değiştirilmiştir. 

Bunun dışında yapının ek betonarme bölümleri teras çatı şeklinde düzenlenmiştir. 

Teras çatıda parapet bulunmamaktadır (ŞekilC.29).  

Yapıda ana kütlenin çatı strüktürü, tavan kaplaması nedeniyle hemen hemen hiç 

algılanamamaktadır. Kuzeybatı ve güneydoğu  cephelerinde cepheden dışarıya doğru 

çıkma yapan mahya aşığı, ara aşıklar ve damlalık aşıkları tespit edilebilmektedir 

(ŞekilC.7). 112 Misafirhane bölümünde ise tavan kaplaması bulunmadığı için çatı 

strüktürü açık olarak görülmektedir(ŞekilC.108). Bu bölümde çatının mahya aşığı ve 

damlalık aşıklarının arası dikdörtgen ve daire kesitli merteklerle geçilmiştir. 

Merteklerin üzerine “yonga”(bkz. EK E) denilen kiremit altı tahtaları konmuş, bu 

tahtaların üzeri de kiremitle kaplanmıştır. Ayrıca mekânın kısa kenarı doğrultusunda 

boydan boya uzanan bir ahşap kiriş üzerine çatı ortasından bir dikme indirilmiş ve 

çatı bu şekilde taşıtılmıştır (ŞekilC.108).  

Çatı üzerinde biri betonarme kısımda olmak üzere toplam 4 tane baca bulunmaktadır. 

Çatıda yağmur oluğu yer almamaktadır.   

3.8 Yapı Bileşenleri 

3.8.1 Kapılar 

Ahmet Yılmaz Evi’nin iki tane giriş kapısı bulunmaktadır. Bunlardan zemin katta 

olan K12 kapısı yapının ana girişidir. Bu kapı çift kanatlı ahşap bir kapıdır 
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(ŞekilC.8). Kapı kenarları ahşap kasa ile çevrilidir. K12 kapısının bir de eşiği 

bulunmaktadır. Kapı üzerinde dövme demirden bir halka ile bir de kilit yer alır. 

Kilidin yanı sıra kapı, kapalıyken içeriden güvenlik amacıyla demir elemanlarla 

desteklenmektedir (ŞekilC.116).  

Yapının zemin katında bulunan K14 ve K16 kapıları tek kanatlı ahşap 

kapılardır(ŞekilC.118, ŞekilC.130). Bu kapılarda bezeme bulunmaz. Kilit düzeneği 

de olmayan kapılar oldukça yıpranmış görünüme sahiptir. Zemin katta merdiven 

sahanlığı ile hayatı ayıran tek kanatlı, ahşap bir kapı daha yer alır(ŞekilC.113). Bu 

kapı, kapı kasasında bulunan, tek parmağın girebileceği büyüklükteki bir delikten, 

kasa ve duvar arasında bulunan ahşap parçasının itilmesiyle açılır. Bu sisteme 

“traka”(bkz. EK E) adı verilir(ŞekilC.132). 

Yapının birinci katında bulunan K4 ve K5 kapıları ahşap bezemeli kapılardır 

(ŞekilC.56, ŞekilC.73). Bu kapılar iki katmandan meydana gelir. İlk katman yan 

yana dizilmiş düz ahşaplardan oluşmaktadır. Bu katmanın üzerine bezemeli tablalar 

çakılarak ikinci katman oluşturulmuştur. Bu katman yapının ön yüzüdür ve sofaya 

bakar. K4 ve K5 kapılarının bu ön yüzleri geometrik şekiller ve bitkisel öğelerle 

bezelidir (ŞekilC.56, ŞekilC.73). Yapıda bu kapılar dışında bezemeli kapı 

bulunmamaktadır. Bu kapılarda da “traka” sistemi vardır. K4 kapısının üst menteşesi 

zaman içinde hasar görmüş ve yenisi ile değiştirilmiştir(ŞekilC.56).  

Birinci katta bulunan K4 ve K5 kapıları dışında K3 ve K6 kapıları da özgündür. K3 

kapısı tek kanatlı bir kapı iken K6 kapısı çift kanatlıdır(ŞekilC.35, ŞekilC.79). K6 

kapısı sofa ile koridor bölümünü birbirinden ayırmaktadır. İki kapıda da 

“traka”(bkz.EK E) yer alır. 

Birinci katta bulunan diğer kapılar 1960’lı yıllarada yapıya eklenmiş olan kapılardır. 

Bunlardan K1 ve K2 kapıları ile K8, K9 ve K10 kapıları kendi arasında benzerlik 

gösterir. Balkon kapısı olan K7 kapısı hava koşullarından etkilenerek aşınmış ve yarı 

yüksekliğine kadar çinko levha ile kaplanmıştır (ŞekilC.100).  Bu kapıların hepsi tek 

kanatlı ahşap kapılardır.  

112 Misafirhane bölümüne giriş için kullanılan K11 kapısı çift kanatlı ahşap bir 

kapıdır (ŞekilC.3). Bu kapı ahşap kasa ile çevrilidir ve kapının ahşap bir eşiği vardır. 

Yapıda bu kapıların dışında kuzeydoğu cephesinde bahçeye giriş için kullanılan çift 
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kanatlı, metal bir kapı yer alır (ŞekilC.25). Özgün durumunda ahşap olan kapı 

sonraki dönemlerde metal olarak yenilenmiştir.  

3.8.2   Pencereler 

Yapıdaki pencere doğramaları zaman içinde değiştirilmiş olsa da pencerelerin özgün 

boyutları korunmuştur. 

Zemin katta bulunan P16 penceresi sonraki dönemlerde önüne yapılan 

“şırana”(bkz.EK E) nedeniyle yarı yüksekliğine kadar kapanarak kullanılamaz 

duruma gelmiştir (ŞekilC.10). Aynı pencere içeriden de ahşap bir kapakla 

örtülmüştür (ŞekilC.119). Zemin katta merdiven sahanlığında bulunan P17 penceresi 

1960’lı yıllarda yapıya eklenmiştir. Sahanlığın ışık almasını sağlayan pencereye 

güvenlik gerekçesiyle düşey doğrultuda bir tane parmaklık yapılmıştır (ŞekilC.131). 

Zemin katta başka pencere bulunmaz. 

Birinci katta bulunan P1 ve P2 pencereleri 102 mekânı oda olarak düzenlenirken 

açılmıştır. P1 penceresi çift kanatlı ahşap doğramalıdır (ŞekilC.5). P2 penceresi ise 

ahşap doğramalı giyotin penceredir (ŞekilC.49). 103 ve 110 mekânlarında bulunan 

pencerelerin çift kanatlı ahşap doğramaları özgün değildir.  Bu pencerelerin aynı 

zamanda ahşap iç kapakları bulunmaktadır. İç kapaklar özgündür. P3 penceresinin 

tek kanatalı iç kapağı bulunurken diğer pencerelerin iç kapakları çift kanatlıdır 

(ŞekilC.50). Pencerelerde demir parmaklık bulunmaktadır. 103 ve 110 mekanlarının 

pencerelerinde özgün doğramadan izler görülmektedir. 

109 mekânında çıkmayı çepeçevre saran ve “kafesönü” mekânına ismini veren 

pencereler özgündür. Bu pencerelerde cam bulunmaz. Camın yerini ahşap kapaklar 

almıştır. Aynı zamanda pencerelerin demir parmaklıkları vardır (ŞekilC.40).     

Bunların dışında birinci katın betonarme bölümünde yer alan mekânların dışarıya 

açılan pencereleri bulunmaktadır (ŞekilC.92, ŞekilC.93, ŞekilC.95, ŞekilC.104). 

Misafirhane bölümünün kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelerinde yer alan pencereler 

özgün pencerelerdir (ŞekilC.2, ŞekilC.12). Bu bölümünün işlevini yitirmesiyle 

birlikte ahşap parçalarıyla içeriden kapatılan pencereler zaman içinde deforme 

olmuştur. Pencerelerin özgün ahşap lokma parmaklıkları günümüze değin 

korunmuştur. Yapıda sofa ile eski mutfak arasında bir tane de iç pencere vardır 

(ŞekilC.76). Pencerenin yöreye özgü ahşap parmaklıkları bulunmaktadır.  
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3.8.3   Tavan Kaplamaları 

Ahmet Yılmaz Evi’nin zemin katında tavan kaplaması bulunmamaktadır. Zemin 

katın tavanında, daire kesitli döşeme kirişleri ve döşeme tahtaları açık olarak 

gözlenebilmektedir(bakkaltavanı) (ŞekilC.123). 

Yapının birinci katında betonarme bölümün dışında kalan mekânların tavanları ahşap 

kaplıdır. Tavanlar yapının en iyi korunmuş elemanlarındandır. 101, 102, 109 ve 110 

mekânlarının tavanlarına düz kaplama tahtaları çakılmıştır. Bu kaplama tahtaları biri 

önde diğeri geride olacak düzende sıralanmıştır. 109 mekânının tavanında çıkmanın 

saçağını taşıyan ahşap strüktür öğeleri yer alır (ŞekilC.42).  103 mekânının tavanında 

ise yıldız biçiminde bir göbek vardır (ŞekilC.62). Göbeğin çevresinde birbirini kesen 

ince çıtalardan oluşmuş bir ızgara bulunur. Izgaranın bittiği sınırdan duvara kadar 

olan bölge düz kaplama tahtaları ile geçilmiştir.  

Birinci katın betonarme kısmında banyo, mutfak, tuvalet ve koridorun tavanları 

çimento sıvalıdır.  

112 Misafirhane mekânında tavan kaplaması bulunmaz.  

3.8.4   Merdiven 

Yapıda zemin kat ile birinci katı birbirne bağlayan bir adet tek kollu merdiven 

bulunmaktadır (ŞekilC.87). Merdiven yapının güneybatı duvarına yaslanmıştır. 

Zemin katta merdivene hayattan geçilerek ulaşılır. Merdiven birinci katta 108 

mekânına çıkar. 

Özgün durumunda ahşap olan merdiven konstrüksiyonu 1960’lı yıllarda betonarme 

olarak değiştirilmiştir. Merdivenin iki tarafı da duvarla örtülüdür. 

3.8.5   Ocaklar 

Ahmet Yılmaz Evi’nde iki tane özgün ocak bulunmaktadır. Bunlardan biri 103 

mekânında, diğeri ise 110 mekânında yer almaktadır. 103 mekânında bulunan ocak, 

mekânın kuzeybatı duvarında iki pencere arasında konumlanmıştır (ŞekilC.54). 

Ocağın ahşap bir yaşmağı vardır. 110 mekânında bulunan ocak ahşap bir kapakla 

gizlenmiştir (ŞekilC.71). Kapak açılmadığı sürece algılanamamaktadır. Ocak 

boşluğu tuğla bir kemerle geçilmiştir. Bu ocak da diğeri gibi iki pencere arasında yer 

almaktadır. Bunların dışında 106 Mutfak’ta sonraki dönemlerde eklenen bir ocak 
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daha bulunmaktadır (ŞekilC.90).  Eski mutfakta yer alan bir başka ocak ise mekânın 

işlevini yitirmesiyle birlikte yok edilmiştir.  

3.8.6   Dolap ve nişler 

Yapının birinci katında birçok dolap ve niş bulunmaktadır. Bu dolap ve nişlerin tümü 

özgündür. Sofanın güneybatı duvarına yaslanmış olan, K6 kapısından kafesönü 

mekânına kadar uzanan bölümde beş kapaklı bir yüklük bulunur. Yüklüğün kapakları 

geometrik şekiller ve bitkisel figürlerle bezelidir (ŞekilC.34).  

102 mekânının kuzeybatı duvarında ahşap kapaklı bir niş yer almaktadır. Nişin 

derinliği 30 cm’dir. Bu odada başka dolap veya niş bulunmaz (ŞekilC.45). 

103 mekânında yüklük ve gusülhaneyi içinde barındıran büyük bir dolap ile mekânın 

kuzeydoğu ve güneybatı duvarlarında karşılıklı iki tane niş bulunmaktadır. 

Mekândaki dolap üç kapaklıdır (ŞekilC.52). Bu kapaklardan ikisi yüklüğe biri 

gusülhaneye aittir. Gusülhane bölümünde dolabın eni 18 cm genişletilmiştir. Dolabın 

iki yanında karşılıklı olarak üçer tane kapaksız raf yer alır. Odadaki nişler iki 

bölümden oluşmaktadır. Bunlar üstte raf olarak kullanılan kapaksız bölüm ile altta 

yer alan kapaklı bölümdür (ŞekilC.60, Şekil C.61). Karşılıklı iki nişin üst bölümleri 

birbirinden farklı motiflerle bezenmiştir. 

110 mekânında 103 mekânına benzer düzende dolap ve nişler bulunur. 110 

mekânındaki dolap, yüklük ve gusülhaneden oluşmaktadır (ŞekilC.65).  Yüklüğün alt 

bölümünde daha küçük dolap ve çekmeceler yer almaktadır. Gusülhane bölümünde 

daha geniş bir alan sağlamak için dolabın arkasında kalan taş duvarlar daha ince 

örülmüştür. Dolabın bir ucunda yerden dolap yüksekliğine kadar uzanan beş adet 

kapaksız raf bulunmaktadır. Dolap kapaklarının küre şeklinde, seramik açma 

düğmeleri vardır. 110 mekânının duvarlarında bulunan nişler 103 mekânındakiler 

gibi açık ve kapalı iki bölümden oluşmaktadır (ŞekilC.67). Aynı özelliklere sahip bir 

başka niş de kafesönü mekânında yer almaktadır.   

Yapıda bunun dışında sofa ile 110  mekânını birbirine bağlayan bir havalandırma 

penceresi bulunur (ŞekilC.36, ŞekilC.69). Havalandırma penceresinin sofaya bakan 

kısmında ahşap kafes bulunurken 110 mekânına bakan kısmı ahşap kapakla 

örtülüdür. Kapağın üzerinde bitkisel motiflerlerden oluşan ahşap işçiliği 

gözlenebilmektedir.  
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3.9 Yapıdaki Bozulmalar ve Nedenleri 

Yapıdaki bozulmalar, kullanıcı nedeni ile oluşan bozulmalar, malzeme bozulmaları 

ve strüktürel bozulmalar olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir (Şekil F.54-64).  

3.9.1 Kullanıcı nedeni ile oluşan bozulmalar 

Yapıdaki en ciddi bozulmalar kullanıcı kaynaklı bozulmalardır. Plan düzenindeki 

değişiklikler, yapıya getirilen ekler ve yapılan niteliksiz onarımlar kullanıcı nedeni 

ile oluşan bozulmalar olarak sayılabilir. Bütün bu hasarlar kullanıcı ihtiyaçları 

doğrultusunda ve yıkılma tehlikesine karşı, 1960’lı yıllarda binaya yapılan müdahale 

sonucunda oluşmuştur.  

Bu müdahale kapsamında, yapının özgün alaturka kiremitleri hasarlı oldukları 

gerekçesiyle sökülmüş ve çatı o dönemde daha yaygın olarak kullanılan marsilya 

kiremitleri ile örtülmüştür (ŞekilC.28). 

Yine aynı dönemde, kuru gıda deposu olarak kullanılan 102 mekânı, oda olarak 

düzenlenmiş ve bu işleve yönelik, yapının kuzeydoğu cephesi ile 102 ve 112 

mekânlarını ayıran duvarı üzerine birer pencere açılmıştır (ŞekilC.5, ŞekilC.49). 

Bununla birlikte 111 mekânı küçültülerek yol kotundan yapıya kolayca ulaşabilmek 

için kuzeydoğu cephesine bir tane de kapı açılmıştır (ŞekilC.4). Yapının güneydoğu, 

kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelerinde bulunan duvarlar çimento esaslı sıva 

kullanılarak sıvanmıştır (ŞekilC.1, ŞekilC.7, ŞekilC.12). Bu cephelerde yapının 

özgün duvar dokusu algılanamamaktadır.  

Bu dönemde yapıda gerçekleştirilen en büyük değişiklik ise güneybatı cephesini 

oluşturan ahşap bölümün tamamen yıkılarak betonarme yapım sistemiyle tekrar inşa 

edilmesidir.  Bu bölümde bakımsızlıktan dolayı çürüyen ve yıkılma tehlikesiyle karşı 

karşıya olan ahşap elemanlar tamamen kaldırılmış, aynı işlevleri üstlenen mekânlar 

betonarme yapım sistemiyle tekrar inşa edilmiştir. İnşa edilen bölüme ihtiyaçlar 

doğrultusunda 106 ve 105 mekânları mutfak ve banyo olarak kullanılmak üzere ilave 

edilmiştir (ŞekilC.88, ŞekilC.102). Yapının zemin katında Z01 Hayat mekânının 

zeminine düz bir yüzey elde edebilmek için girişten 2,5 m içeriye kadar beton 

dökülmüştür. Bunun dışında zemin katta herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Yapının bahçesinde niteliksiz ek olarak güneydoğu cephesine yapışık biçimde 

yapılmış bir “şırana”(bkz. EK E) bulunmaktadır (ŞekilC.10). Bu ek nedeniyle P16 
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penceresi yarı yüksekliğine kadar kapanmış ve kullanılamaz duruma gelmiştir. 

Ayrıca bahçenin kuzeydoğu duvarı ve kapısı da yıkılarak yenilenmiştir (ŞekilC.6). 

Son dönemde yapıya eklenen klimayı engellememesi için 110 mekânının güneydoğu 

duvarında bulunan sergenin bir kısmı kesilerek yok edilmiştir(ŞekilC.64). 

3.9.2 Malzeme bozulmaları 

Ahşap malzemede oluşan bozulma, sıva dökülmeleri ve metal korozyonu yapıda 

kullanılan malzemelerde görülen bozulmalardır. Bu bozulmalar bakımsızlıktan 

kaynaklanmaktadır. Uzun yıllardır sadece yaz aylarında kullanılan yapıda düzenli bir 

bakım yapılmadığı için zaman içerisinde yapı malzemelerinde aşınma ve bozulma 

meydana gelmiştir.  

Yapının cephelerinde bulunan ahşap elamanlar hava koşullarından etkilendikleri için 

yapı içindekiler kadar iyi korunamayarak hasar görmüşlerdir. Güneydoğu cephesinin 

çıkma bölümünde yer alan ahşap elemanlarda yer yer kararma meydana gelmiştir 

(ŞekilC.7). Aynı cephede, çıkmanın çatı saçağı boyunca devam eden bezemeli alın 

tahtası sehim yaparak özgün şeklini kaybetmiştir. Misafirhane bölümünün güneybatı 

cephesinde bulunan ahşap duvarda ise çürüme tespit edilmiştir (ŞekilC.17). Yapının 

bahçesinde bulunan ahşap çitlerden bazıları kırılarak kaybolmuş geri kalanları ise 

büyük ölçüde çürümüştür (ŞekilC.24). Çatı saçaklarında bulunana alın tahtaları da 

çevre koşullarından etkilenerek zarar görmüştür (ŞekilC.1, ŞekilC.7). Bunların 

dışında güneybatı cephesinde bulunan ahşap bahçe kapısı ile misafirhane bölümünün 

giriş kapısı ve pencere kasalarında deformasyon görülmektedir (ŞekilC.2, 

ŞekilC.13). İç mekândaki ahşaplarda belirgin bir hasara rastlanmamaktadır. 

Yapının zemin katı ve birinci katında yer yer sıva dökülmelerine ve kabarmalarına 

rastlanmaktadır. Yapının birinci katında bulunan 103 mekânının kuzeybatı 

duvarında, ocak içinde ve çevresinde sıva kabarması ve dökülmesi görülmektedir 

(ŞekilC.54). Yine birinci katta 111 mekânında toprak sıvanın çatladığı ve döküldüğü 

tespit edilmiştir. Zemin katta ise Z01 mekânının güneybatı duvarında sıva dökülmesi 

görülmektedir (ŞekilC.112). Aynı katta Z05 mekânının duvarlarındaki toprak sıvada 

da dökülmelere rastlanmaktadır.  

Ahmet Yılmaz Evi’nin pencerelerinde bulunan metal parmaklıklarda paslanma 

görülmektedir. Bu parmaklıklardan başka kapı kilit düzenekleri, menteşeler gibi 

metal elemanlarda da paslanmaya rastlanmıştır.  
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Yapının misafirhane bölümündeki alaturka kiremitlerden kırılanlar ve eksilenler 

bulunmaktadır (ŞekilC.2).         

3.9.3 Strüktürel bozulmalar 

Ahmet Yılmaz Evi’nde 112 Misafirhane mekânı ile güneydoğu cephesinde yer alan 

çıkmanın çatısı dışındaki bölümlerde herhangi bir strüktürel bozulmaya 

rastlanmamıştır. 

Misafirhane bölümünün kuzeydoğu duvarı, aynı yöne doğru düşeyden ayrılmıştır. 

Ahşap hatıllar ve duvar yüzeyindeki çimento esaslı sıva duvarın yıkılmasını 

engellese de duvara geçici bir dayanım kazandırmaktadır.  Bu durum çatı strüktürünü 

de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle müdahale edilmediği taktirde sadece 

kuzeydoğu duvarı değil misafirhane bölümünün tamamı yıkılma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır.  

Güneydoğu cephesinde yer alan çıkmanın çatısında ise sehim meydana gelmiştir. 
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4.  AKSEKİ’DE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ 

“Akseki’nin sert iklimi ve dik yamaçlardan oluşan doğal yapısı; yore insanının 

ekonomik durumunu, sosyal yapısını, yaşam şeklini etkilemiş ve bunun sonucu 

olarak barınma ihtiyacını karşılayan mekânlarının oluşumuna da yön vermiştir” 

(Kaya ve Güvenç Duran, 2001). 

4.1 Yerleşim Özellikleri 

Akseki yöresinin coğrafyası, geleneksel yerleşim biçimini etkileyen en önemli 

etkendir. Engebeli ve hemen her tarafı derin derelerle yarılmış bu coğrafyada geniş 

bir ova oluşmamıştır (Saraçoğlu, 1989). Yer yer alan veya yazı denen daha küçük 

düzlükler bulunmaktadır. Tarım ancak bu düzlüklerde yapılabilmektedir. Bu nedenle 

Akseki’de kural olarak bütün köyler yamaçlara kurulmuş, küçük düzlükler tarıma 

ayrılmıştır (Saraçoğlu, 1989). Yerleşim kuzey-güney doğrultusunda yamaçlardan 

vadilere doğru yoğunluk  gösterir (Yıldız, 1999). Tarım toprağının az olduğu bu 

bölgede köyler zaman zaman ikiye hatta üçe ayrılmış ve bir alanın çevresinde 

düzensiz olarak kurulmuştur (Saraçoğlu, 1989). Bazı köyler ise bir dağın eteğinde 

yukarıdan aşağıya doğru alt alta kurulmuştur (Saraçoğlu, 1989). Bölgede en büyük 

düzlük Akseki kent merkezinde yer alır. Bu bölgedeki yeni yerleşim alanları da 

düzlüğe doğru yayılma göstermiştir (ŞekilA.5). Bu sayede Akseki kent merkezinde 

yamaçlarda kurulu eski kent dokusu korunabilmiştir (Yıldız,1999).  Bununla birlikte 

Akseki’nin yayla özelliği göstermesi nedeniyle son dönemde yaz aylarında Manavgat 

çevresinden bu bölgeye mevsimlik olarak gelenler, eski kent dokusunun arasında 

yeni yerleşmelerin oluşmasına neden olmaktadırlar (Yıldız, 1999). 

Çarşı ve yönetim merkezi eğimin görece az olduğu kent merkezinde oluşmuştur. 

Eski çarşıdaki ticaret yapılarından hiçbiri günümüze ulaşmamıştır (Yıldız, 1999). 

Bugün Akseki’de yörenin gereksinimlerini karşılayacak boyutta yeni bir çarşı 

bulunmaktadır (ŞekilA.7).Yönetim yapısı olarak da Cumhuriyet Dönemi’nin mimari 

özelliklerini taşıyan kaymakamlık binası ilçe merkezinde yer almaktadır (ŞekilA.10). 
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İlçe merkezinde dini yapı olarak yeni yapılmış camilerin yanısıra, tarihi Akseki 

Merkez Camisi(Ulu Cami) bulunmaktadır (ŞekilA.9). 

Akseki kent merkezinde geleneksel konut dokusu birbirini kesen yolların üzerinde, 

ayrık düzende yapılmış bahçeli yapılardan oluşmaktadır. Akseki genelinde  konutlar 

çoğunlukla zemin ve birinci kat olmak üzere iki katlıdır. Ancak kent merkezinde 

sayıları yaklaşık beş kadar olan konak denebilecek nitelikte üç katlı evler de 

bulunmaktadır (Yıldız, 1999).  

Akseki kent dokusundaki işlevsel bölünme: 

-Çarşı ve yönetim merkezi 

-Dini ve sosyal yapı alanları 

-Konut alanları olarak belirlenebilmektedir (Yıldız, 1999). 

Akseki’nin kırsal yerleşmesi olan köylerinde de kent merkezine benzer nitelikte bir 

konut yerleşmesine rastlanır. Evler birbirine yakın, kümeler oluşturacak şekilde inşa 

edilmişlerdir. Hemen her evin taş duvarlarla sınırlandırılmış bahçesi bulunur. 

Köylerde yapılar arasındaki yollar taş döşelidir (Şekil A.1). Kot farklarının olduğu 

noktalarda taş döşeme basamak şeklini almıştır. Günümüzde geleneksel taş döşeme, 

köylerin bir kısmında asfalt yola dönüştürülmüştür.  Bazı köylerin girişlerinde yolun 

iki yanında mezarlık yer alır. Köylerin çeşitli yerlerinde su kuyuları bulunur 

(ŞekilA.24). Su kuyularından günümüzde de işlevini sürdürenler vardır. Köyün 

merkezinde cami yer alır. Birkaç mahalleden meydana gelmiş köylerin birden fazla 

camisi bulunabilir. 

4.2 Mimari Özellikler 

4.2.1 Plan özellikleri 

Akseki kent merkezinde tarihi dokuyu oluşturan konutların büyük bölümü iki 

katlıdır. Aynı çevrede konak niteliği taşıyan üç katlı yapılar da bulunmaktadır. 

Evlerde günlük yaşam genellikle alt katta ve bahçede geçmektedir (Başarır, 2001). 

Alt katta “hayat”, samanlık, kiler, ahır, odunluk; bahçelerde ise ocak, yalak, 

“şırana”(bkz. EK E) gibi elemanlar bulunmaktadır. Yapıların üst katına ahşap 

merdivenlerle ulaşılmaktadır. Üst katta sofa ve odalar yer alır. Sofalar mekânlar arası 

bağlantıyı sağlarken, oturma ve yaşama mekânı olarak da kullanılmaktadır.   
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Sedad Hakkı Eldem’in(1954) Türk evi plan tipleri üzerine yaptığı sınıflandırma 

dikkate alınarak bir gözlem yapıldığında, Akseki ilçe merkezindeki konutlarda dış 

sofalı, iç sofalı ve orta sofalı olmak üzere  üç tip plan şeması ortaya çıkmaktadır. 

Sofasız plan tipine günümüzde Akseki ilçe merkezinde rastlanmamaktadır (Başarır, 

2001).  Kırsal yerleşmelerdeki bağlarda bulunan tek odalı ve çardaklı bağ evleri bu 

tipe örnek olarak gösterilebilir (Kunduracı, 1995). 

Dış sofalı plan tipindeki yapılar genellikle iki katlıdır ve bu tür yapıların sofaları I 

veya L şeklinde olabilmektedir (Başarır, 2001). Fakat dış sofa yarı açık bir mekân 

özelliği göstermez. Sofanın bir ucunda ahşap kapaklı ve ahşap veya demir 

parmaklıklı pencereler bulunur (ŞekilD.2). İç sofalı plan tipine sahip yapılarda 

“karnıyarık” denilen “I” şeklinde veya haçvari olarak tanımlanan “+” şeklinde 

sofalara rastlanmakta, bu yapılarda plan özelliklerine göre sofaya açılan üç veya dört 

oda bulunmaktadır (Başarır, 2001). Orta sofalı yapılar iki veya üç katlı 

olabilmektedir. Orta sofalı yapılardan haçvari plan tipine sahip olanlar üç katlı iken 

“karnıyarık” yani I sofalı plan tipine sahip olanlar genellikle iki katlıdır (Başarır, 

2001).  

Akseki çevresindeki kırsal yerleşmelerde ise yaygın olarak dış sofalı plan tipi 

kullanılmıştır. Sofalar I, L, T şeklinde olabilmektedir (Başarır, 2001). Köy 

yerleşimlerinde üç katlı yapılara rastlanmamaktadır. 

Kırsal yerleşmelerde bulunan evlerin zemin katlarındaki mekânlar genellikle 

hayvanlar için ayrılmıştır. Ayrıca bu katta depo işlevi gören mekânlar da 

bulunmaktadır. Evlerde üst kata ahşap bir merdivenle çıkılır. Merdivenin tam 

karşısında tuvalet bulunur. Merdivenin çıktığı koridora “aralık” adı verilir (Başarır, 

2001).  Aralık mekânının bir yanında çardak diğer yanında da sofa yer alır. Sofa ve 

çardak “aralık” mekânından ahşap bölücü duvarlarla ayrılmıştır. Yapıların birinci 

katında iki tane oda ile bir mutfak yer alır. Odaların dışa açılan pencereleri vardır. 

Bununla birlikte odalarda mutlaka yüklük, sergen, ocak ve gusülhane de bulunur.   

4.2.2 Cephe özellikleri 

Akseki kent merkezi ve kırsal yerleşmelerinde bulunan konutlarda cepheyi oluşturan 

ana unsur çıkmalardır. Bunun yanında ahşap hatıllı kuru taş duvar örgüsü de cephe 

dokusunu oluşturan belirleyici etkendir.  Evlerde manzaraya hakim ve dış çevreye en 

çok açılan cephe güney cephesidir. Yapılardaki ahşap çıkmalar da genellikle bu 
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cephede yer alır. Bunun yanında batı ve doğu cephelerinde çıkma olan yapılara da 

rastlanmaktadır. Yapıların hemen hepsinde çıkma vardır. Çıkma bulunmayan 

yapılarda ise sofanın cepheye yansıdığı bölüm yine ahşapla kapatılmıştır (Başarır, 

2001) (ŞekilD.5). Yapılarda çıkma boyunca pencere bulunduğu için çıkmanın olduğu 

mekân aydınlıktır. Pencere boşlukları ahşap strüktürün dikme aralıklarına göre 

belirlenmiştir. Kimi çıkmalar beşik çatıyla örtülmüştür (ŞekilD.3). Bu tür çıkmalarda 

genellikle üç pencere bulunmaktadır. Çok az da olsa dört pencereli örnekler de vardır 

(Başarır, 2001). Çıkmalarda giyotin pencereler bulunabileceği gibi, ahşap kapaklı, 

demir ya da ahşap kafesli pencereler de bulunabilir. Yörede geleneksel pencere oranı 

1/2’dir (Yıldız, 1999). Çıkmalar bazı konutlarda cephe ortasında tekil olarak yer alsa 

da birçok konutta cephenin bir yanına yaslanmış şekildedir (ŞekilD.4). Bu tür 

yapılarda çıkmalar diğer cephedeki ahşap duvarla birleştirilmiştir. Yapıların 

çıkmaları eli böğründe ve dikmelerle taşıtılmıştır (ŞekilD.6). 

Geleneksel Akseki evinin zemin katında hemen hemen hiç pencere bulunmaz. Bu 

katta geleneksel duvar örgüsü cephe dokusu olarak öne çıkmaktadır. Kuru duvar 

örgüsü, 40-60 cm’de bir tekrar eden hatıllar ve 20 cm’ye kadar duvar dışına taşan 

düğmeler bölgeye özgü cephe dokusunu oluşturur (ŞekilD.8). İlçe merkezinde yer 

alan kimi yapılarda bu dokunun üzerine bir sıra daha taş örülmüş, düğme ve 

hatılların algılanması engellenmiştir (Başarır, 2001). 

Yapılar kuzey cephesinden tek katlı olarak algılanır. Bu cepheler genellikle yamaca 

baktığı için pencere ve kapı açıklıklarına çok nadir rastlanır (Başarır, 2001). 

Yapıların kuzey cephesinde çıkma bulunmaz. 

Akseki’nin kırsal yerleşmelerindeki yapıların bir çoğunda çardak da yer alır. 

Özellikle iki katlı çardaklar düşey taşıyıcılarıyla birlikte cephede farklı bir etki 

yaratırlar (ŞekilD.7).  

Akseki ilçe merkezinde bulunan konak niteliğindeki üç katlı yapılar, kırsal 

yerleşimde bulunan konutlardan cephe biçimlenişi bakımından farklılıklar 

göstermektedir. Üç cephesinde de çıkma bulunan bu konakların plan şemasındaki 

simetri dış cepheye yansımaktadır (Yıldız, 1999). 

4.2.3 Yapım tekniği 

Akseki ve çevresinde coğrafi şartlar ve bölgede kullanılan geleneksel malzeme, 

yapım tekniği konusunda belirleyici olmuştur. Akseki’de iklimin kış aylarında sert 
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geçmesi bu ilçeyi Antalya’dan ayırmış ve Akdeniz sahilinden farklı olarak bölgeye 

has bir mimari yaklaşımın gelişmesini sağlamıştır. Bundan dolayı Akseki evleri 

Antalya evlerinden yapım tekniği bakımından farklılıklar gösterir.   

Bölgedeki yapıların temelleri fazla derinde değildir. Toprak zemin 50-60 cm 

derinliğinde kazılır ve temeli oluşturacak kuru duvar örülür (Yeşildal, 2008). Temel 

tamamlandığı zaman duvarların arası subasman seviyesine kadar çakıl veya toprakla 

doldurulur (Yeşildal, 2008). 

Yapıların taşıyıcı duvarları, temel duvarları üzerinde yükselir. Temel duvarları 

tamamlandıktan sonra duvarlar boyunca içte ve dışta yerleştirilen hatıllar üzerine 

yapının duvarları örülür. Duvarlar örülürken harç kullanılmaz. Kuru duvar tekniği ile 

örülen bu taşıyıcı duvarlara her 40-60 cm’de bir duvar boyunca içte ve dışta ahşap 

hatıl yerleştirilir. İki hatıl arasına yörede “destur” adı verilir (Başarır, 2001). Hatıllar 

birbirlerine “düğme” olarak adlandırılan ahşap elemanlarla bağlanır. Düğmeler, 

hatılla kesiştikleri noktalarda oyularak hatıla sabitlenir. Duvar boyunca gerekli 

görüldüğü kadar kullanılan düğmeler duvardan yaklaşık 15-20 cm kadar dışarıda 

bırakılır (ŞekilD.8). Bu sayede duvar örülürken iskele kurmaya gerek kalmaz. Duvar 

ustaları, duvar yükseldikçe bu düğmlere basarak üst kotlara ulaşabilirler (Kaya ve 

Güvenç Duran, 2001) (ŞekilD.9).  Bu şekilde örülmüş duvarlara sahip evler yörede 

“Düğmeli Ev” olarak adlandırılır. Bu tür yapıların deprem dayanımı da yüksektir 

(Kaya ve Güvenç Duran 2001). Akseki ilçe merkezinde bulunan bazı yapılarda 

duvarlar aynı teknikle örülse de cephede düğmeler algılanmaz. Bu tür yapılarda 

düğmeler duvar yüzeyinden 10-15 cm içeride bitirilmiş, ahşap hatıl ve düğmelerin 

önü bir sıra daha taş kullanılarak kapatılmıştır (Başarır, 2001). Duvarda bulunan 

hatıllar sadece yatayda değil aynı zamanda duvar içinde düşeyde de birbirlerine 

bağlanır (Kaya ve Güvenç Duran, 2001). Hatılları düşeyde birbirine bağlayan 

dikmeler yaklaşık 2 m aralıklarla yerleştirilir ve pencere, kapı boşluklarına göre 

ayarlanır. Çatıya kadar düğmelere sabitlenen bu dikmeler çatıda merteklere bağlanır 

(Kaya ve Güvenç Duran, 2001). Bazı yapılarda  duvarlar yapı  köşelerinin yolla 

kesiştiği noktalarda pahlı olarak örülmüştür (ŞekilD.11). 

Duvarlarda pencere ve kapı açıklıklarını geçmek için; boşluğun üzerine, lento 

görevini üstlenen 6-7 tane ahşap eleman yerleştirilir. Bu elemanlara   

“dökkü”(bkz.EK E) adı verilir (ŞekilD.12). 
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Geleneksel Akseki evlerinde duvarların dışa bakan yüzeylerinın sıvalı olduğu 

örneklere fazla rastlanmaz. Kimi yapıların kuru taş duvarları “sakar sıva” olarak 

adlandırılan kireç esaslı harç kullanılarak sıvanmıştır. Bu şekilde sıvanan duvarların 

derz boşluklarına tuğla ve kiremit kırıklarının yerleştirildiği örneklere de 

rastlanır(çivileme) (ŞekilD.13). Duvarların içe bakan yüzeyleri yaşama katında 

sıvalıdır (ŞekilC.63). Sıva, kıtık ve samanlı çamur üzerine ak toprak kaplanarak 

uygulanır (Yeşildal, 2008, 32). 

Yapılarda taşıyıcı kagir duvarların dışında bölücü ahşap duvarlar da bulunmaktadır. 

Bazı odaların sofaya bakan duvarları ile yapılarda bulunan çıkmaların duvarları bu 

şekildedir. Yörede ahşap bölücü duvarlara “daraba” adı verilmektedir. 

Akseki evlerinin zemin katlarında döşeme kaplaması bulunmamaktadır. Zemin kat 

döşemesi taş veya sıkıştırılmış topraktır. Yapıların birinci katında ahşap kirişli 

döşeme bulunur. Mekanların kısa kenarına koşut olarak duvardan duvara uzanan 

kirişler döşeme strüktürünü oluşturur. Daire kesitli bu kirişlerin çapları 12-16 cm 

arasında değişmektedir. Kirişler 20-40 cm aralıklarla yerleştirilir (Yeşildal, 2008). 

Bu kirişler, yapıların zemin katlarında tavan kaplaması olmadığı için açık olarak 

gözlenebilmektedir (bakkaltavanı) (ŞekilC.123). Kirişlerin üzerine 2-2,5 cm 

kalınlığında, 20-25 cm eninde döşeme tahtaları yerleştirilir. Döşeme tahtalarında 

geçme veya bini bulunmaz. Döşemeler tek sıra kirişlerden oluşabildiği gibi bazı 

yapılarda iki sıra kirişten de oluşabilmektedir (Yeşildal, 2008). Böyle yapılarda ilk 

olarak 16-20 cm çapındaki ana kirişler, 40-45 cm aralıklarla mekânın kısa kenarına 

koşut olarak yerleştirilir. Bu kirişler üzerine çapları 10-14 cm arasında değişen ahşap 

elemanlar aksi yönde 20-40 cm aralıklarla sıralanır (Yeşildal, 2008). Oluşturulan bu 

strüktür döşeme tahtaları ile kaplanarak döşeme tamamlanır. 

Geleneksel Akseki evlerinin birçoğunda ahşap çıkmalara rastlanır. Bu çıkmalar 

dikme veya eli böğründelerle taşıtılmıştır (ŞekilD.6). Çıkmanın üzeri çatıdan 

bağımsız olarak kiremitle kaplanır (ŞekilD.4).  

Evlerde bulunan çardaklar sedir ağacından yapılmış ahşap dikmelerle taşıtılmıştır. 

Dikmeden dikmeye uzatılan ahşap kirişlerin üzerine ahşap elemanlar kısa aralıklarla 

yerleştirilir. Bu elemanlar üzerine döşeme tahtaları çakılarak ahşap çardaklar 

oluşturulur (ŞekilD.7). Akseki evlerinde çatılar beşik çatı veya kırma çatı şeklinde 

biçimlenmektedir. Yörede düz dama rastlanmaz. Çatılar ahşap oturtma çatı şeklinde 
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inşa edilmiştir. Çatı omurgasını oluşturan 16-20 cm çapındaki aşıklar duvardan 

duvara çatı boyunca yerleştirilir. Bu aşıklara yörede “düver” ya da “düğer” adı verilir 

(Yeşildal, 2008). Aşıkların üzerine 8-12 cm çapında, 40-45 cm aralıklarla mertekler 

çakılır. Merteklerin üzerine kiremit kullanımından önce “yonga” denen kaplama 

tahtaları birbiri üzerine binecek şekilde yerleştirilirken; kiremitin kullanılmaya 

başlamasıyla bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Kiremitler ya yongalar üzerine 

döşenmiş ya da mertekler üzerine aksi yönde çakılan ahşap elemanlara bağlanmıştır. 

Yörede çatı  saçakları duvardan 50-60 cm kadar dışarıya taşırılmaktadır (ŞekilD.14). 

Saçakların altı birçok örnekte kaplanmadan açıkta bırakılmıştır. Bazı örneklerde 

saçak ucunda ahşap su oluğu bulunmaktadır (ŞekilD.15). Güney Anadolu’nun 

genelinde bacalar kagir yapılmış ve üzerleri kiremitle örtülmüştür (Çobancaoğlu, 

1998). Akseki’de de bacalar bu geleneğe uygun olarak yapılmıştır.   

Akseki evlerinin bahçeleri taş kaplıdır (ŞekilD.16). Bahçeyi çevreleyen duvarlar ise 

ahşap hatıllı taş duvar tekniğiyle örülmüştür. Bahçe duvarları üzerine yörede 

“semerkândi”(bkz. EK E) olarak adlandırılan ahşap elemanlar yerleştirilir 

(ŞekilD.17). Bu elemanlar mahremiyeti sağlamak içindir.  

4.2.4 Yapı malzemeleri 

Akseki geleneksel mimarisinde ana malzemeler taş ve ahşaptır. Toros Dağları’nın 

eteklerinde kurulu Akseki’de taş, öncelikli olarak kullanılmıştır. Aynı coğrafyada yer 

alan geniş alanlara yayılmış çam ve sedir ormanları da ahşap malzemenin kaynağını 

oluşturmaktadır. Taş ve ahşap malzemenin uyumlu birlikteliği Akseki’deki 

geleneksel mimarinin en belirgin özelliklerindendir. 

Yörede taş malzeme yapıların beden duvarlarında kullanılır. Genelde iki katlı olarak 

inşa edilen konutların her iki katında da duvarlar taş ile örülmüştür. Toros 

Dağları’ndan elde edilen taş malzeme kalker yapıdadır.  

Ahşap malzeme yapının tüm bileşenlerinde kullanılmaktadır. Hatıl, düğme, kiriş ve 

dikme olarak taşıyıcı sisteme katılan ahşap, merdiven, pencere, kapı, dolap ve niş 

gibi yapı bileşenleri ile birlikte bezeme öğelerinde de kullanılmıştır. Yörede, 

yapıların taş duvarlarında bulunan hatıllarda malzeme olarak çam veya 

“katran”(bkz.EK E) ağaçlarının keresteleri kullanılmıştır. Hatılları birbirine bağlayan 

düğmeler ise yörede “andız” olarak bilinen ardıç ağacındandır. Yapılardaki çıkmaları 

ve çardakları taşıyan dikmeler ile yapıların döşeme kirişleri “katran” ağacındandır. 
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“Katran” ağacından yapılmış bu dikme ve kirişler çok dayanıklı olup uzun yıllar 

çürümeden kalabilmektedir. Hatta eski yapılardan sökülerek yapıdan yapıya 

kullanıldığı örnekler görülmüştür (Yıldız, 1999). Yapılarda ahşap malzeme yoğun 

olarak kullanılsa da cephe kaplaması olarak kullanıldığı örneklere çok az rastlanır 

(Yıldız, 1999). Bunun dışında ahşap mazleme döşeme kaplaması ve kiremitin 

bulunmadığı dönemlerde çatı kaplaması olarak kullanılmıştır (Saraçoğlu, 1989). 

Sonraki dönemlerde ahşap malzemenin çatı kaplaması olarak kullanımı, pek çok 

ağacın yok olmasını önlemek için Orman İdaresi’nce sınırlandırılmıştır (Enhoş, 

1974). Bu nedenle ahşap malzeme yerini alaturka kiremite bırakmıştır  

Konutlarda ahşap ve taş malzemenin yanısıra cam ve metal malzeme de yer yer 

kullanılmıştır. Cam malzeme bazı konutların pencerelerinde gözlenebilmektedir. 

Metal malzeme ise pencerelerde parmaklık olarak dövme demir şeklinde 

kullanılmıştır.   

Bu malzemeler dışında bazı yapılarda odaların ahşap kapılarına kalın kumaştan 

yapılan yöreye özgü kapı perdeleri takılır. Kış aylarının soğuk geçtiği Akseki’de bu 

perdeler kapıları boydan boya örterek, kapı açıldığı zaman soğuk havanın doğrudan 

oda içine girmesini engeller (Yıldız, 1999).   

4.2.5 Bezeme özellikleri 

Akseki evleri bezeme özellikleri bakımından oldukça zengindir. Özellikle ahşap 

işçiliği Akseki evlerinin bezeme programında önemli bir yer tutar. Bunun yanında 

kalemişi süslemeler ile alçı işçiliği de bölgede yer yer bezeme unsuru olarak 

kullanılmıştır. Bezeme ögeleri ev sahiplerinin zevkine ve ekonomik gücüne göre 

farklılık göstermektedir. Bezeme özellikleri bakımından bölgenin kendine has 

üslubunun yanı sıra bazı konaklar ve dini yapılarda barok mimarinin etkilerine de 

rastlanmaktadır. (Başarır, 2001). 

Akseki evlerinin cephelerinde pencere kafesleri ahşap işçiliğinin kendini gösterdiği 

bezeme elemanlarıdır. Ahşap pencere kafesleri farklı desenler oluşturan yassı 

parçalardan meydana gelebileceği gibi, birbirini dik kesen daire veya dikdörtgen 

kesitli elemanlar şeklinde de olabilmektedir (ŞekilD.18, ŞekilD.19). Bunun dışında 

çatı saçaklarının alın tahtalarında da yer yer bezeme ögelerine rastlanmaktadır. 

Ancak bölgedeki evlerde cephelerin bezeme özellikleri, iç donanımdaki estetik ve 

bezeme çeşitliliği yanında sade ve yalın kalmaktadır (Yıldız, 1999). 
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Akseki evlerinin iç mekânlarında ahşap işçiliği oyma ve kakma olmak üzere iki 

farklı teknikle uygulanmıştır. Bunlar arasında ağırlıklı olarak oyma tekniği 

uygulanmış, kakma tekniği daha çok tavanlarda kullanılmıştır (Yıldız, 1999). 

Odalarda; 

-Kare, sekizgen ve oval biçimli kademeli, çıtalı ahşap tavan, 

-Dairesel, kare ya da dikdörtgen biçimli, çıtalı, yıldız göbekli ahşap tavan, 

örneklerine rastlanmaktadır (ŞekilD.23, ŞekilD.24, ŞekilD.25, ŞekilD.26 ŞekilD.27). 

Bazı tavanların orta noktasında yörede bereketi simgeleyen nar motifi üç boyutlu 

olarak yer alır (Yıldız, 1999).   

İç mekânda bezeme yönünden çeşitlilik gösteren bir başka eleman da kapıdır. Akseki 

evlerinde geometrik desenli ve bitkisel motifli bezeme ögelerine sahip kapılar 

bulunmaktadır (ŞekilD.28). İç mekândaki kapılar, dışa açılan kapılara nazaran daha 

yoğun bezeme ögeleri içermektedir. Dışa açılan kapılarda geometrik desen ve 

bitkisel motif kullanılan örneklere rastlansa da bunlar çok daha sade bırakılmıştır. 

Bezemeli kapılarda bezemenin uygulandığı kare ya da dikdörtgen parçalar bir araya 

getirilerek ayrı bir ahşap levhaya çakılmaktadır (Başarır, 2001).   

Akseki evlerinde dolap ve pencere kapakları ile nişlerde de ahşap işçiliği örneklerini 

görmek mümkündür (ŞekilD.39). Genel olarak evlerin tümünde bitkisel ve geometrik 

motiflerle işlenmiş ahşap dolap ve pencere kapaklarına rastlanır. Bazı yapılarda üzeri 

kök boyasıyla boyanmış ahşap dolap kapakları da bulunmaktadır (Başarır, 2001) 

(ŞekilD.41). 

Bunların yanı sıra evlerin odalarında bulunan ocaklarda da bezeme ögelerine 

rastlanmaktadır. Bitkisel ve geometrik motiflerle bezeli ocaklar olabildiği gibi boyalı 

ocaklar da görmek mümkündür (Başarır, 2001).  

Alçı işçiliği Akseki’de konak olarak nitelendirebileceğimiz yapılarda karşımıza 

çıkmaktadır. Konaklarda alçı işçiliği ve kalemişi bezemeler birlikte kullanılmıştır 

(Yıldız, 1999).  

Kalemişi olarak uygulanan bazı detaylarda Antik dönem yapılarından esinlenildiği 

görülmektedir (Yıldız, 1999). Buna örnek olarak Akseki kent merkezinde bulunan 

“Boyalı Ev”(Göksoylar Evi) (ŞekilA.11) duvarlarında kalemişi sütun ve sütun 

başlıkları gösterilebilir (Yıldız, 1999). 
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4.2.6 Yapı bileşenleri 

4.2.6.1 Kapılar 

Akseki evlerinde kapıların tümü ahşaptır. Günümüzde bazı bahçe kapıları hasar 

gördüğü için metal olarak yenilenmiştir. Bahçe kapıları ve evlerin ana giriş kapıları 

çift kanatlıdır. Ana giriş kapılarına yörede “borta” adı verilir. Bu kapılar genellikle 

sade bırakılmışlardır (ŞekilC.8). Tablalı olanların bazılarında geometrik desenlere 

rastlanabilir (Yeşildal, 2008). 

İç mekândaki oda kapıları tek kanatlıdır. Tablalı olarak yapılmış kapıların birçoğu 

bezemelidir. Oda kapılarında genellikle kapı kolu yoktur. Bunun yerine kapılarda 

yöreye has “traka” denen damak düzeneği bulunmaktadır (ŞekilC.132). Kapılar 

yapılırken kapı boyundaki ahşap elemanların dört veya beş tanesi yanyana getrilir. 

Yan yana getirilen bu ahşap elemanlar kapı arkasından üç veya iki kuşakla birbirine 

bağlanır. Son olarak kapının ön yüzüne bezemeli ahşap elemanlar çakılarak kapı 

tamamlanır.  

4.2.6.2 Pencereler 

Akseki evlerinde en fazla pencere açıklığı çıkmalarda bulunur. Evlerin yazlık 

mekânları çıkmalar olduğu için bu mekânlar çepeçevre pencere ile kaplıdır. 

Çıkmalardaki pencerelerde çift kanatlı ahşap kapaklar bulunur (ŞekilD.2). Aynı 

zamanda bu pencerelerin ahşap veya 19. yüzyılda kullanılmaya başlayan demir 

parmaklıkları vardır (Başarır, 2001). Çıkmların bazılarında ise giyotin pencereler 

bulunur. Evlerin odalarında ise pencere açıklığı daha azdır. Genellikle odada bulunan 

ocağın iki yanında birer tane pencere yer alır. Bu pencerelerin de ahşap veya demir 

parmaklıkları bulunmaktadır. Aynı zamanda pencere boşluğunun iç bölümünde tek 

veya çift kanatlı ahşap kapaklar vardır.   

Geleneksel Akseki evinde pencere oranları 1/2 olsa da çıkma pencerelerinde bu oran 

değişebilir (Yıldız, 1999). Çıkmalarda bulunan pencerelerin yükseklikleri daha fazla 

olabilmektedir.  Akseki evinin zemin katında hemen hemen hiç pencere bulunmaz. 

4.2.6.3 Merdivenler 

Akseki evlerinde katlar arası bağlantı tek kollu ahşap merdivenlerle sağlanır. Ancak 

yörede çift kollu ve L biçimli merdivenlere de rastlanmaktadır (Yeşildal, 2008). 
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Merdivenler, zemin katın hayat bölümünde binanın bir kenarına yaslanmış şekilde 

konumlanmıştır. İki tane limonluk kirişi arasına geçme tekniği ile sıralanmış rıht ve 

basamaklardan oluşan merdivenlerin bazılarında yörede “duraklama” olarak 

adlandırılan korkuluk bulunur (Yeşildal, 2008). Bazı merdivenlerin üst bölümünde 

“güğümlük”(bkz. EK E) veya minderlik olarak adlandırılan raflar yer almaktadır 

(ŞekilD.32). 

4.2.6.4 Ocaklar 

Akseki evlerinde hemen hemen tüm odalarda ocak bulunmaktadır. Ocak, yemek 

pişirmek ve ısınmak amacıyla kullanılır. Ocaklar genellikle ahşap davlumbazlı olarak 

yapılsa da davlumbazsız, kapaklı ocak örnekleri de vardır (ŞekilC.71, ŞekilD.37). 

Bazı ocakların içinde tütünlük adı verilen küçük açıklıklar bulunur (Yeşildal, 2008). 

Odalarda bulunan ocaklar giriş kapısının karşısındaki duvarda konumlanmıştır.  

4.2.6.5 Dolap ve nişler 

Akseki evlerinde dolaplar odanın bir duvarına yaslanmış şekilde konumlanmıştır. 

Dolapların bir ucunda gusülhane diğer ucunda ise odanın giriş kapısı yer alır. 

Gusülhane bölümünün eni genişletilmiştir. Dolaplara yatak, yorgan, minder gibi 

eşyalar konur. Kimi dolapların alt bölümünde çekmeceler yar alır (ŞekilD.42). 

Dolaplar odanın tavanına kadar ulaşmazlar. Dolapların üzerinde raflar bulunur 

(ŞekilD.43, ŞekilD.44). Dolap kapaklarının bezemeli olduğu örneklere 

rastlanmaktadır. 

Odalarda bulunan nişler odanın iki duvarında karşılıklı olarak yer alabileceği gibi 

tekil olarak da bulunabilirler. Nişlerin çift kapaklı kapalı bölümlerinin yanı sıra 

kapaksız açık bölümleri de vardır (ŞekilD.39). Niş kapaklarında bitkisel ve 

geometrik bezeme unsurları görülmektedir. 

4.3 Geleneksel Konut Mimarisi Bakımından Akseki ile Benzerlik Gösteren 

Örnekler 

Akseki’de bulunan geleneksel konutlar plan ve malzeme özellikleri bakımından 

birçok yöre ile benzerlik gösterse de yapım tekniği yönünden farklı özellikler 

sergilemektedir. Sık hatıllı kuru taş duvar örgü tekniği ve duvarlardan 15-20 cm 

kadar dışarı taşan düğmelerin oluşturduğu doku Akseki geleneksel konut mimarisinin 
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en belirgin özelliğidir. Bu tekniğin bölgeye Ermeni ve Rum ustalar tarafından 

taşındığı söylenmektedir (Başarır, 2001).  

Akseki Akdeniz Bölgesi’nde yer almasına rağmen iklim yönünden daha sert bir 

yapıya sahiptir. Bu nedenle Antalya’nın sahil yerleşmelerinde görülen dışa dönük 

konut biçimi Akseki’yi de içine alan Batı Toroslar’da daha korunaklı bir hal almıştır 

(Çobancaoğlu, 1998).  

Anadolu’nun diğer bölgelerinde olduğu gibi Akseki’de de geleneksel yapılar 

üretilirken yerel malzemelerden yararlanılmıştır. Çevrede çok bulunan taş ve 

Akseki’nin ormanlarından elde edilen ahşap en önemli yapı malzemesi olmuş, kerpiç 

ise yörede hiç kullanılmamıştır. Bölge bu hali ile Orta Anadolu’daki yerleşme 

örneklerinden ayrılmaktadır.   

Akseki ile yerleşim özellikleri ve mimari özellikler bakımınan en çok benzerlik 

gösteren örnek İbradı’dır. İbradı’nın 90’lı yılların başına kadar Akseki’ye bağlı bir 

yerleşme olması ve dolayısıyla Akseki ile aynı coğrafyada yer almaları mimari 

özellikleri bakımından benzerliklerini açıklayan en önemli gösterge olarak 

sayılabilir.  

İbradı’daki geleneksel yerleşme aynı Akseki’de olduğu gibi yamaçlar üzerine 

kurulmuş konutlardan meydana gelen bir doku oluşturur. Bu bölgede de 

düzlüklerden tarım arazisi olarak faydalanılır. İbradı’da yer alan konutların çoğu 

zemin kat ve birinci kat olmak üzere iki katlı olarak inşa edilmiştir. Konutların zemin 

katı, ahır ve depo gibi işlevler üstlenirken birinci katı mutfak ve odalardan oluşan 

yaşama katı olarak düzenlenmiştir (Yeşildal, 2008). Aynı işlevsel özellikler 

Akseki’deki geleneksel konutlarda da görülmektedir.     

İbradı malzeme ve yapım tekniği bakımından da Akseki ile benzer özellikler gösterir. 

Bölgede yapı malzemesi olarak taş ve ahşap öne çıkmaktadır. Moloz taş duvarlar 

harç kullanılmadan ahşap hatıllı olarak örülür. Hatıllar 50-60 cm aralıklarla duvar 

boyunca yerleştirilir ve birbirlerine “düğme” denen ahşap elemanlarla bağlanır. 

Düğmelerin uçları duvardan 10-15 cm kadar dışarıda bırakılır (Yeşildal, 2008). 

İbradı evlerinde duvarların dışa bakan yüzeyleri genellikle sıvasız bırakılsa da kimi 

yapıların duvarlarında Akseki’de olduğu gibi “sakar sıva”(bkz. EK E) uygulamasına 

rastlanır (Yeşildal, 2008). İbradı evlerinin ahşap kirişli döşemeleri de Akseki 

evleriyle hemen hemen aynıdır. Konutlarda mekânların kısa kenarına koşut olarak 
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uzatılan 16-20 cm çapındaki ana kirişlerin üzerine, bu kirişlere dik olarak 

yerleştirilen 10-14 cm çapındaki mertek denilen elemanlar sıralanarak ahşap 

döşemenin strüktürü oluşturulur (Yeşildal, 2008). 

İbradı evlerinin çatıları kırma çatı veya beşik çatı biçiminde olabilir (Yeşildal, 2008). 

Bölgede çatı kaplama malzemesi olarak önceleri ahşap yongalar kullanılmakta iken, 

yonga kullanımının sınırlandırılmasıyla birlikte bu elemanların yerini kiremitler 

almıştır (Yeşildal, 2008). 

Geleneksel Akseki ve İbradı evleri yapı elemanları ve bezeme özellikleri bakımından 

da oldukça benzerdir. Bölgede katlar arası bağlantı çoklukla tek kollu ahşap 

merdivenlerle sağlanır (Yeşildal, 2008). Kapılar, dolap ve yüklük kapaklarındaki 

bezemeler, geometrik şekiller ve bitkisel motiflerle oluşturulmuştur. Odalarda 

yüklük, niş, ocak ve gusülhane yer almaktadır (Yeşildal, 2008).     

Bezeme özellikleri ve yapı bileşenleri bakımından Akseki ile benzerlik gösteren bir 

başka örnek de Elmalı’dır. Elmalı evlerinde bulunan odaların ahşap kapıları bezeme 

özellikleri yönünden Akseki evlerindeki kapılara oldukça benzer (ŞekilD.29). Bu 

kapılarda da geometrik şekiller ile bitkisel motiflere rastlamak mümkündür. 

Akseki’de “borta” olarak isimlendirilen evlerin çift kanatlı ana giriş kapıları, 

Elmalı’da “koca kapı” ismini almış olsa da aynı niteliği taşımaktadır (Günay, 2008) 

(ŞekilD.31). Odalarda bulunan nişlerin biçimlenişi de Akseki evlerindeki nişlerle 

benzerlik göstermektedir (ŞekilD.40). İki bölgenin de pencere kafeslerinde ahşap 

işçiliğinin özgün örneklerini görmek mümkündür (ŞekilD.22).  

Elmalı’da katları birbirine bağlayan merdivenler Akseki’de olduğu gibi iki limonluk 

kirişi arasına geçme olarak yerleştirilmiş basamak ve rıhtlardan oluşmaktadır 

(ŞekilD.34). Merdivenlerin üzerinde, Akseki’de “güğümlük”(bkz. EK E) veya 

minderlik olarak adlandırılan raflar burada da bulunmaktadır (Günay, 2008) 

(ŞekilD.33).  

Gelenksel Elmalı evlerinin zemin katları servis mekânlarına ayrılırken, üst katları 

yaşama mekânı olarak kullanılmıştır (Günay, 2008). Bu yönüyle bölge evleri, Akseki 

evlerine benzerlik gösterse de, bu evlerde Akseki’den farklı olarak açık sofalı plan 

tipi görülmektedir (Günay, 2008). Akseki ve Elmalı evleri yapım tekniği ve malzeme 

bakımından da farklılık gösterir. Elmalı evlerinde yapıların zemin katında ahşap 

hatıllı kerpiç duvar örgüsü görülür. Üst katlar ise ahşap çatma arası kerpiç dolgulu 
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veya bağdadi olarak inşa edilir. (Günay, 2008). Akseki ile benzerlik gösteren bir 

başka yereleşim de Pozantı(Adana)’dır. Akseki gibi Toros yaylalarında yer alan 

Pozantı’da da sık hatıllı kuru duvar örgü tekniğine rastlanmaktadır (Günay, 1998). 

4.4 Ahmet Yılmaz Evi ile Karşılaştırma 

Çalışmanın bu bölümüne gelinceye kadar, Ahmet Yılmaz Evi’nin mimari özellikleri 

aktarılmış; Akseki’nin mimari karakteri incelenmiştir. Akseki çevresinde bulunan 

yerleşmelerin konut mimarisi bakımından Akseki ile benzerlikleri araştırılmıştır. Bu 

bilgilerden faydalanarak Ahmet Yılmaz Evi, Akseki’den ve Akseki ile benzer 

özellikler gösteren İbradı’dan konutlarla, restitüsyon önerisine veri sağlamak 

amacıyla karşılaştırılmıştır.   

Karşılaştırmaya konu olan yapılar genellikle tez konusu yapı ile benzer biçimde dış 

sofalı plan tipine sahiptır. Yapılar zemin ve 1. kat olmak üzere iki katlıdır ve 

cephelerinde “şahnişin” veya “kafesönü”(bkz. EK E) denilen çıkmalar 

bulunmaktadır.  

Cemerler’de yer alan Yılmaz Çelebi Evi ve İbradı’nın Ürünlü Köyü’nde yer alan 

Abdurrahman Bayındır-Zeki Cengiz Evi plan biçimlenişleri bakımından Ahmet 

Yılmaz Evi ile farklılıklar gösterse de yapım tekniği ve malzeme özellikleri 

bakımından benzerlikler sergilemektedir (Şekil D.47, Şekil D.49).  

Abdurrahman Bayındır-Zeki Cengiz Evi tez konusu yapıdan farklı olarak iç sofalı 

plan tipine sahiptir (Şekil D.50). Yılmaz Çelebi Evi’nde ise sofa T biçimini almıştır 

(ŞekilD.48). Aynı zamanda Ahmet Yılmaz Evi’nde yer alan “aralık” olarak 

isimlendirilen geçiş mekânı bu iki yapıda yoktur. Dolayısıyla zemin kat ve birinci 

katı birbirine bağlayan ahşap merdiven doğrudan sofaya çıkmaktadır. Ürünlü’de yer 

alan konutun zemin katında, tez konusu yapıdan farklı olarak bir seyis odası 

bulunmaktadır (Şekil D.50). Mekân kullanımı bakımından bunun dışında bir fark 

gözlenmemiştir. Karşılaştırma yapılan iki konutta da çıkma bulunmaktadır.Çıkmalar 

yapıların güney cephelerinde konumlanmıştır. Yapılar Ahmet Yılmaz Evi’nde 

olduğu gibi kiremit kaplı beşik çatı ile örtülüdür. İki yapı da Akseki’ye özgü 

geleneksel yapım tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıların sık hatıllı ve düğmeli olan 

beden duvarları, kiremit kırıkları ile derzlenerek sıkılaştırılmıştır. Akseki’de 

Cemerler Köyü’ne yakın olarak konumlanmış Belenalan Köyü’nde bulunan 
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geleneksel yapıların birçoğu özgünlüğünü koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu 

köyde Ahmet Yılmaz Evi ile benzerlik gösteren yapılar bulunmaktadır. 12, 17, 40 ve 

41 kapı numaralı yapılar bunlara örnek olarak gösterilebilir (ŞekilD.51, Şekil D.52, 

Şekil D.53, Şekil D.54). Bu yapıların tümü zemin ve birinci kat olmak üzere iki 

katlıdır ve kiremit kaplı beşik çatı ile örtülüdür. Yapılar dış sofalı plan tipine sahiptir. 

Ahmet Yılmaz Evi’nde betonarme olarak yenilenmiş çardak ve “aralık” bölümleri bu 

yapılarda özgünlüğünü korumaktadır. Yapıların cephelerinde, cephenin bir kenarına 

yaslanmış olarak konumlanan çıkmaları bulunmaktadır. Taş kaplı bahçeden geçilerek 

ulaşılan yapılara çıkmaların bulunduğu cepheden girilmektedir. Evlerin birinci katına 

tek kollu ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Birinci katta sofa, “kafesönü”, odalar 

ve depo bulunur. 40 ve 41 kapı numaralı yapıların özgün dolap, tavan, döşeme, 

pencere ve kafes detayları korunmuş durumdadır.
3
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
3
 12, 17, 40 ve 41 kapı numaralı konutlara ait bilgiler, kişisel gözlemler ile Antlalya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu arşivinden elde edilmiştir. 
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5.  RESTİTÜSYON 

5.1 Dönem Analizi  

Yapıdan elde edilen veriler doğrultusunda, Ahmet Yılmaz Evi’nde başlıca üç 

dönemden söz edilebilmektedir (Şekil F.32-42). Bunlardan ilki olan 1943 öncesi 

dönem 1. Dönem olarak tanımlanmıştır. Ahmet Yılmaz Evi’nin bulunduğu parselde 

daha önce yer alan yapının bir parçası olarak günümüze ulaşan 112 mekânı bu 

döneme ait olmalıdır (ŞekilC.2). 2. Dönem olarak Ahmet Yılmaz Evi’nin yapıldığı 

dönem olan 1943 yılı belirlenmiştir. Restitüsyon önerisi hazırlanırken de bu dönem 

esas alınmıştır. Son olarak da 1960’lı yıllarda yapılan müdahaleler ve yapıya 

getirilen ekler 3. Dönem adı altında incelenmiştir. Bu müdahaleler kapsamında 

Ahmet Yılmaz Evi’nin birinci katında bulunan 111 eski mutfağın küçültüldüğü ve 

işlevini kaybettiği bilinmektedir. Yine aynı dönemde “küpiçi”(bkz. EK E) olarak 

adlandırılan 102 mekânının odaya dönüştürüldüğü öğrenilmiştir (ŞekilC.44). 

5.2 Restitüsyon Sorunları 

Ahmet Yılmaz Evi’nin içinde yer aldığı Cemerler Köyü’nde bugüne kadar korumayı 

hedef alan pasif veya aktif bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle köyde bulunan 

geleneksel yapıların büyük bir bölümü günümüze ulaşamamıştır. Yapıların birçoğu 

kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamadığı gerekçe gösterilerek yıkılmış, yerlerine bölgenin 

yapı karakterine uymayan konutlar inşa edilmiştir. Kalan yapıların bir kısmı 

bakımsızlığa terk edilirken, bir kısmı da kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda getirilen 

niteliksiz eklerle yaşatılmıştır.  

Ahmet Yılmaz Evi de yapıldığı dönemden günümüze değin birtakım değişikliklere 

uğramıştır. Yapılan müdahaleler, yapının özgün işlevi olan konut kullanımını 

sürdürmesi ve 1960’lı yıllardan bu yana sadece yaz aylarında kullanılması nedeniyle 

kapsamlı olmamış ve yapı günümüze değin özgünlüğünü büyük ölçüde korumuştur.       

Yapıdaki temel restitüsyon sorunu, güneybatı cephesinde bulunan mekânların 

özgünlüğünü yitirmiş olmasıdır (ŞekilC.20). Yapıda bu bölümün özgün durumuna 
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ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bunun dışında yapının tüm özgün pencere 

doğramalarının yenileriyle değiştirilmiş olması bu bölümlerin restitüsyonunu 

gerektirmektedir. Ayrıca yapının birinci kat planında da zaman içinde birtakım 

değişiklikler yapılmıştır. 

Ahmet Yılmaz Evi’nin restitüsyon önerisi; Cemerler ve çevre köylerde yer alan 

benzer yapılar, Akseki ve çevresinde yapılan koruma çalışmalarına ilişkin derlenen 

bilgiler, yapı üzerinde bulunan veriler ve yapı kullanıcılarından olan Sn. Fatma 

Çelebi ve Sn. Muzaffer Çelebi’nin verdiği bilgiler ışığında hazırlanmıştır. 

5.3 Restitüsyon Önerisi 

5.3.1 Plan restitüsyonu  

Ahmet Yılmaz Evi’nin zemin katının plan şeması özgünlüğünü korumaktadır (Şekil 

F.66, Şekil F.67). Ancak girişten itibaren 2,5 m içeriye kadar olan kısma düz bir 

yüzey sağlayabilmek için beton dökülmüştür. Hayat mekânının güneybatı 

duvarındaki sıva kalıntılarına dayanarak duvarın kısmen sıvalı olduğu belirlenmiştir 

(ŞekilC.112). Merdiven holünün şimdiki durumunda beton olan zemininin, taş döşeli 

olduğu yapı kullanıcılarının verdiği bilgiyle tespit edilmiştir. Ayrıca bu bölümün 

günümüzde tuğla olan duvarlarının, yapının özgün durumunda ahşap olduğu benzer 

yapılar incelendiğinde anlaşılabilmektedir. 

Zemin kat ve birinci katı birbirine bağlayan merdiven günümüzde betonarme 

olmasına karşın özgün durumunda ahşaptır (ŞekilC.87). Merdivenin ahşap olduğu 

dönemden kalan bir limonluk kirişi merdivenin özgün durumuyla ilgili veri sağlamış, 

böylece merdivenin restitüsyonu yapılmıştır (ŞekilC.133). 

Yapının birinci katında betonarme olarak inşa edilmiş bölümlerin özgün durumunda 

ahşap olduğu bilinmektedir. Bu bölümde yer alan mutfak ve banyo mekânlarının 

yapıya daha sonra eklendiği yapının sahibi Fatma Çelebi tarafından aktarılmıştır. 

Koridor mekânında yer alan beton lavabonun özgün durumunda ahşap olduğu ve 

şimdiki yerinde bulunduğu bilinmektedir. Fatma Çelebi, tuvalet mekânında bir hela 

taşı yerine, ahşap bir düzeneğin olduğunu belirtmiştir.  

Restitüsyon önerisinde balkon mekânının ölçüleri korunmuş, malzemesi ahşap olarak 

değiştirilmiştir. Bununla birlikte alınan bilgiler doğrultusunda balkonun bir bölümü 

yüksek(yüksek çardak) olarak öngörülmüştür.  
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Koridor, balkon ve tuvalet mekânlarında kullanıldığı düşünülen döşeme kaplaması, 

yapının diğer mekânlarında bulunan döşeme kaplamalarının boyutları örnek alınarak 

belirlenmiştir.  

Restitüsyon önerisi kapsamında 111 eski mutfağın, Fatma Çelebi’nin verdiği bilgiler 

doğrultusunda büyütülmesi ve yapıldığı dönemde mekânın kuzeydoğu duvarında yer 

alan ocağın özgün yeri tespit edilerek restitüsyon önerisine eklenmesi öngörülmüştür. 

1960’lı yıllarda yapılan müdahale öncesi “küpiçi”(bkz. EK E) olarak kullanılan 102 

mekânının, restitüsyonu  ilk işlevi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. 

Bu doğrultuda mekanın çimento esaslı sıva ile kaplanmış duvarlarının toprak sıva ile 

sıvanması öngörülmüş, sonradan mekâna eklenmiş oturma elemanının da 

kaldırılması önerilmiştir. 

Yapının özgün durumunda yer almayan, sonraki dönemlerde sofa ve 

“kafesönü”(bkz.EK E) mekânları arasına eklenmiş olan ahşap korkuluk restitüsyon 

projesinde kaldırılmıştır(ŞekilC.30).  

5.3.2 Cephe restitüsyonu  

Ahmet Yılmaz Evi’nin en çok değişikliğe uğramış cepheleri, kuzeydoğu ve 

güneybatı cepheleridir (ŞekilC.1, ŞekilC.20). Yapının kuzeydoğu cephesinde yer 

alan kapı ve pencerenin sonraki dönemlerde açıldığı bilinmektedir (ŞekilC.4, 

ŞekilC.5). Bu bilgi doğrultusunda restitüsyon önerisi geliştirilirken, bu kapı ve 

pencerenin kapatılması öngörülmüştür. Aynı cephede yer alan bahçe duvarının da 

bölgedeki duvar karakterine uygun olarak ahşap hatıllı kuru duvar tekniğinde 

örülmesi önerilmiştir. Metal olarak yeniden yapılmış bahçe kapısının restitüsyonu ise 

benzer örneklere dayanılarak hazırlanmıştır.   

Yapının güneybatı cephesinde bulunan mekânlar 1960’lı yıllarda yıkılarak tekrar inşa 

edilmiştir (ŞekilC.20). Yeniden inşa sürecinde özgün durumunda ahşap olduğu 

bilinen merkânların strüktürü betonarme olarak değiştirilmiş, cephe duvarları ise 

tuğla ile örülmüştür. Güneybatı cephesinin restitüsyonu Ahmet Yılmaz Evi’ne benzer 

yapılar incelenerek hazırlanmıştır. Bu cephede bulunan balkonun(çardak) ahşap 

strüktürünün restitüsyon önerisi de yine geleneksel Akseki yapılarından 

yararlanılarak geliştirilmiştir. 

Yapının kuzeydoğu, güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinin taş duvarları çimento 

esaslı sıva kullanılarak sağlamlaştırılmıştır (ŞekilC.1, ŞekilC.7, ŞekilC.12). Fakat 
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yapının özgün durumunda duvarlarının kuru duvar tekniği ile örüldüğü ve dış 

yüzeylerinde sıva olmadığı bilinmektedir.  

Tez konusu yapının güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinde yer alan P3, P4 ve P13 

pencere doğramalarının özgün olmadığı görülmektedir (ŞekilC.7, ŞekilC14). Yeni 

doğramalar takılırken özgün pencere kasası sökülmediği için pencere doğramaları ile 

ilgili fikir yürütmek mümkün olmuş, yapı kullanıcılarından alınan bilgiler ve 

incelenen benzer yapılar ışığında pencerelerin restitüsyon önerisi hazırlanmıştır 

(Şekil F.73-76).  

5.3.3  Çatı ve vaziyet planı restitüsyonu 

Yapının çatısı günümüzde marsilya tipi kiremitle kaplıdır (ŞekilC.28). Özgün 

durumunda ise çatının alaturka kiremitle kaplı olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda 

geçmişte çatıda yer alan üç bacadan ikisi çatı kiremitlerinin değiştirildiği dönemde 

kaldırılmıştır. Kalan bir bacanın niteliği değiştilmiş, çatıya bir de yeni baca 

eklenmiştir (ŞekilC.27). Bu bilgiler doğrultusunda yapının ilk durumunda çatıda yer 

alan bacaların yerleri plandaki ocaklar aracılığıyla tespit edilmiş ve bacalar 

Akseki’deki geleneksel yapıların bacaları da incelenerek restitüsyon önerisine 

eklenmiştir.  

Yapının güneybatı cephesine yapılan müdahaleler çatıya da yansımıştır. Yapıyı örten 

beşik çatının özgün durumunda, güneybatı cephesinde bulunan koridor ve tuvalet 

mekânlarının da üstünü örttüğü bilinmektedir. 

Ahmet Yılmaz Evi’nin vaziyet planı genel hatlarıyla özgünlüğünü korumaktadır. 

Zaman içinde güneydoğu cephesine bitişik olarak yapılan “şırana”(bkz. EK E), 

restitüsyon önerisi kapsamında kaldırılmıştır (ŞekilC.10). Günümüzde yok olmuş 

fakat yapının özgün durumunda bahçe duvarları üzerinde yer aldığı bilinen ahşap 

“semerkandi”ler projeye eklenmiştir. Bahçe kapısı üzerindeki betonarme saçak da 

kaldırılmış, incelenen benzer örneklerden yararlanılarak bölge karakterine uygun 

hale getirilmiştir (Şekil F.65).  
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6.  RESTORASYON  

Yapıdaki bozulmalar ve olumsuz müdahaleler sonucunda ortaya çıkan sorunlara, 

hazırlanan restorasyon projesi ile çözüm aranmıştır. Geliştirilen koruma ve onarım 

önerisinde temel yaklaşım, yapının niteliksiz eklerinden arındırılarak özgün haline 

kavuşturulması olarak belirlenmiş; ihtiyaç duyulan çağdaş donanımların yapının 

mimari biçimlenişine zarar vermeden eklenerek Ahmet Yılmaz Evi’nin gelecekte de 

işlevini sürdürmesi öngörülmüştür (Şekil F.92-107).   

6.1 Onarıma İlişkin Müdahaleler 

6.1.1 Niteliksiz eklerden arındırma ve temizleme 

Ahmet Yılmaz Evi, özgün mimari biçimlenişine zarar veren tüm niteliksiz eklerden 

arındırılmalıdır. Yapının bütün cephelerinde özgün durumuna aykırı ekler 

bulunmaktadır. Güeybatı cephesine yaslanmış olarak yer alan “şırana”(bkz. EK E) 

kaldırılmalıdır (ŞekilC.10). Aynı cephede bulunan, yapıya son yıllarda eklenmiş 

klimanın dış ünitesi ile 110 mekânında bulunan klima da kaldırılmalıdır (ŞekilC.64). 

Cephede 1960’lı yıllardaki onarımdan kalan tuğla duvar yıkılmalıdır. Güneybatı 

cephesi yapının en çok değişikliği uğramış cephesidir (ŞekilC.20). Cephenin hemen 

hemen tamamı yeniden yapılmıştır. Bu nedenle bölgenin yapı karakterine uymayan 

tuğla duvarlar, betonarme kolon, kiriş ve döşemeler yıkılmalıdır. Kuzeydoğu 

cephesinde bahçe duvarı boyunca uzanan tel örgü ve özgün olmayan bahçe kapısı ile  

çimento esaslı harç kullanılarak örülmüş bahçe duvarı da özgün hallerine 

dönüştürülmek üzere kaldırılmalıdır (ŞekilC.6). Bununla birlikte güneydoğu, 

kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelerinde bulunan çimento sıvalı yüzeyler de 

temizlenmelidir (ŞekilC.1, ŞekilC.7, ŞekilC.12).  

Yapının bahçesinde yer alan taş yığını bahçeden dışarı taşınmalıdır. Bahçenin bir 

bölümünde taş döşeme üzerine dökülmüş beton kaldırılarak özgün taş doku ortaya 

çıkarılmalıdır. Zemin katın hayat bölümünde düz bir yüzey oluşturmak için taş 

döşeme üzerine dökülen beton temizlenmelidir. Yine zemin katta hayat mekânını 
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ikiye bölen ahşap kapı, yapının özgün durumunda bulunmadığı için kaldırılmalıdır. 

Yapıda zemin katla birinci katı birbirine bağlayan sonradan inşa edilmiş merdiven, 

restorasyon projesi kapsamında özgün durumuna kavuşturulması için yıkılmalıdır 

(Şekil C.87). Birinci katta 102 mekânı ile 101 mekânını birbirinden ayıran tuğla 

duvar ve 101 ile 109 mekânlarını birbirinden ayıran ahşap korukuluk yapıya 

sonradan eklenmiş elemanlardır. Yapının özgün plan düzeninin tekrar oluşturulması 

için bu elemanların da kaldırılması gerekmektedir. 102 mekânının sonraki 

dönemlerde çimento sıva ile kaplanmış duvarları temizlenmelidir. 

Yapıya sonradan eklenmiş olan marsilya tipi kiremitler de alaturka kiremitlerle 

değiştirilmek üzere sökülmelidir (Şekil C.28). Aynı zamanda çatıda bulunan tuğla 

bacalar da kaldırılmalıdır. Elektrik hattı çekilebilmesi için çatıya eklenen metal 

çubuk sökülmeli, elektrik hattı yapıya yer altından ulaştırılmalıdır. 

Yapı genelinde bulunan paslanmış metal elemanlar (pencere parmaklıkları, pencere 

ve kapı menteşeleri, kapı kilitleri) da kimyasal yöntemlerle temizlenmeli ve 

üzerlerine iki kat boya sürülerek özgün durumlarına kavuşturulmalıdır. 

6.1.2 Bütünleme 

Yapıda bütünleme gerektiren en önemli bölüm kuzeydoğu cephesidir (ŞekilC.1). 

1960’lı yıllarda yapılan müdahale sırasında cepheye açılan kapı ve pencerenin 

kaldırılmasıyla oluşan boşluğun özgün duvar örgü tekniği ve malzeme kullanılarak 

bütünlenmesi gerekmektedir. Aynı dönemde 112 mekânı ile 102 mekânı arasına 

açılan pencere de kaldırılmalı ve duvar özgün şekline uygun olarak tamamlanmalıdır 

(ŞekilC.49). Yapının zemin ve birinci katında yer yer sıva dökülmelerine 

rastlanmaktadır. Zemin katta Z01 mekânının güneybatı duvarı ile birinci katta 103 ve 

111 mekânlarının duvarlarındaki sıva dökülmeleri buna örnektir. Dökülen sıvalar, 

aynı içerikte hazırlanan harç kullanılarak tamamlanmalıdır. Bunların yanısıra 110 

mekânının güneydoğu duvarında bulunan sergenin bir parçası kesilerek yok 

edilmiştir (ŞekilC.64). Bu parça da özgün ahşap malzeme kullanılarak 

tamamlanmalıdır.  

6.1.3 Sağlamlaştırma 

Yapının strüktüründe tespit edilmiş sağlamlaştırma gerektiren tek hasar, güneydoğu 

cephesinde yer alan çıkmanın çatısındaki sehimdir. Bu bölgede çatı strüktürünü 
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oluşturan elemanlardan kullanılamayacak olanlar yeni elemanlarla değiştirilmeli, 

kısmen hasar görmüş olanlar ise hasar gördükleri noktadan itibaren kesilmeli ve bu 

elemanlara özgün malzeme ile ek yapılmalıdır.  

Bunun dışında yapı genelinde bulunan ahşap elemanların bir kısmı sabitlendikleri 

yerlerden kurtularak özgün formlarını yitirmişlerdir. Bu elemanlar da uygun teknik 

kullanılarak yerlerine yerleştirilmeli ve özgün formlarına kavuşturulmalıdır.  

Yapıda bulunan ahşap malzemelerin birçoğunun yerinde korunmasına karar 

verilmiştir. Yerinde korunacak bu elemanlar böceklenmeye ve mantarlaşmaya karşı 

fırça ile sürme veya püskürtme yöntemi ile ilaçlanmalı, daha sonra da üzerlerine 

ahşap koruyucu astar uygulanmalıdır. Bu yöntemin koruma süresi kısa olduğu için 

işlemler sürekli bakım kapsamında periyodik olarak tekrarlanmalıdır (Geleneksel 

Ahşap Yapı Uygulamaları, 2009). Zarar görmeden yerinden sökülebilecek pencere 

kapakları, kapılar gibi ahşap elemanlar ise, difüzyon sayesinde çatlak ve girintilere 

daha iyi nüfuz etmeyi sağlayan fümigasyon yöntemi kullanılarak zararlılara karşı 

korunmalıdır (Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları, 2009).  

6.1.4 Yenileme ve yeniden yapım 

Ahmet Yılmaz Evi’nde restorasyon projesi kapsamında yeniden yapılması gerekli 

bölümler ile yenilenmesi gerekli yapı elemanları ve malzemeleri bulunmaktadır.  

Güneybatı cephesinde yapının bahçesini sınırlayan ahşap çitler dış koşullardan 

etkilenerek çürümüş ve çitlerden bazıları kırılarak yok olmuştur (ŞekilC.24). Bu 

çitler yenilenerek özgün görünümlerine kavuşturulmalıdır. Aynı zamanda kuzeydoğu 

cephesinde yer alan bahçe duvarı bölgeye özgü kuru duvar tekniği ile yeniden 

yapılmalıdır. Günümüzde metal olan bahçe kapısı da ahşap kapıyla değiştirilmelidir.    

Zemin katta bulunan K14 ve K16 kapıları ile Z01 ve Z04 mekânlarını birbirinden 

ayıran “daraba”(bkz. EK E) restorasyon projesi kapsamında yenilenmelidir. Aynı 

katta bulunan K13 kapısının ahşap kapı kasası da özgün şekline uygun olarak 

yeniden yapılmalıdır (ŞekilC.113). Z02 mekânının güneydoğu duvarında yer alan 

P16 penceresine, yapının P14 ve P15 pencerelerinde yer alan kafeslere benzer 

nitelikte ahşap kafes takılmalıdır (ŞekilC.119).    

Zemin kat ve birinci katı birbirine bağlayan betonarme merdiven restitüsyon 

verilerine göre ahşap olarak yeniden inşa edilmelidir (ŞekilC.87).  
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Birinci katta bulunan betonarme bölümler kaldırıldıktan sonra, bölgedeki yapı 

karakterine uygun olarak ahşap malzemeyle yeniden yapılmalıdır. Bu kapsamda 

güneybatı cephesine hazırlanan restorasyon projesi doğrultusunda bir de ahşap 

çardak eklenmelidir.  Yine birinci katta zaman içinde değiştirilmiş olan pencere 

doğramaları da restitüsyon verilerinden faydalanılarak özgün durumlarına 

kavuşturulmalıdır. Yapıda yenilenen ahşap malzemelerin tümünün emprenye edilmiş 

olması gerekmektedir. 

Yapıda misafirhane bölümünün kuzeydoğu duvarı düşeyden ayrılmış durumdadır 

(ŞekilC.1). Duvar bu haliyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 

nedenle misafirhane bölümünün kuzeydoğu duvarı kontrollü bir şekilde sökülerek 

özgün malzeme ve yapım tekniği ile tekrar örülmelidir. Aynı bölümün güneybatı 

cephesinde yer alan “daraba”nın ahşapları dış koşullardan etkilenerek çürümüştür 

(ŞekilC.17). Bu ahşaplar da özgün malzeme kullanılarak yenilenmelidir. Misafirhane 

bölümünün ahşap döşemelerinden hasarlı olanları yenileriyle değiştirilmelidir. 

Yapının çatısında bulunan marsilya tipi kiremitler kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan 

çatı strüktürü incelenmeli ve hasar görmüş elemanlar değiştirilmelidir. Çatıya 

marsilya tipi kiremit yerine alaturka kiremit döşenmelidir. Misafirhane bölümünün 

çatısında yer alan kırılmış kiremitler yenileriyle değiştirilmeli, eksik olanlar ise 

tamamlanmalıdır. Aynı zamanda kiremit altı tahtası olarak kullanılan ahşap 

“yonga”ların(bkz. EK E) hasarlı olanları da yenilenmelidir. 

Yapının çatısında bulunan bacalar da özgün değildir. Bu bacalar hazırlanan 

restorasyon projesine uygun olarak  yenilenmeli ve çatıya bir tane de yeni baca 

eklenmelidir. 

6.1.5 Çağdaş donanım ve ekler 

Eklenecek olan birtakım çağdaş donatı elemanlarıyla yapının önümüzdeki yıllarda da 

işlevini sürdürmesi sağlanacaktır. Yapıda mutfak olarak kullanılması önerilen 102 

mekânına bu işlevin gerektirdiği sabit elemanlar (mutfak dolapları, tezgah, eviye) 

yerleştirilecektir. Aynı mekâna bölücü duvarla ayrılan bir de duş bölümü 

eklenecektir. Bunun yanı sıra 104 mekânının da tuvalet işlevini sürdürmesi 

önerilmiştir. Bu doğrultuda mekâna gereken sabit elemanlar (klozet, lavabo) 

yerleştirilecektir. Yapıda bulunan elektrik tesisatı 1981 yılında döşendiğinden 
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oldukça eskidir. Yapılacak bir inceleme sonucu eğer gerekli görülürse tesisatın 

yenilenmesi uygun bulunmuştur.  

6.2 Kullanıma İlişkin Öneri 

Ahmet Yılmaz Evi, Akseki’de bulunan geleneksel konut örneklerinden biri olarak 

günümüze kadar korunarak ulaşmayı başarmıştır. Mevcut durumunda yaz aylarında 

konut olarak kullanılan yapının önümüzdeki yıllarda da bu işlevini sürdürmesi 

öngörülmektedir. Konumu gereği yapıya toplumsal bir işlev yüklenmesi mümkün 

olmamış, yapının gelecek kuşaklara korunarak aktarılabilmesi için konut olarak 

işlevini sürdürmesi uygun bulunmuştur. Bu doğrultuda yapı kullanıcıların istekleri 

göz önünde bulundurulmuş ve bir ihtiyaç programı hazırlanmıştır. Program dahilinde 

üç farklı ailenin yaz ayları boyunca, dönem dönem en fazla dört kişi olacak şekilde 

yapıda konaklayacakları dikkate alınarak bir yerleşim düzeni önerilmiştir.  

Restorasyon projesi kapsamında yapıdaki yaşam koşullarını iyileştirmek adına 

yapıya getirilen donatı elemanları, yapının cephe biçimlenişi, plan düzeni ve bezeme 

özelliklerine en az müdahale edilecek şekilde eklenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda 

günümüz konfor şartlarına kavuşturulan tuvalet mekânının plan şemasındaki yeri 

değiştirilmemiştir. Günümüzde yapıya eklenmiş olan fakat yapının özgün plan 

şemasında yer almayan 105 banyo ve 106 mutfak mekânları kaldırılmış ve bu 

mekânların taşıdığı işlevler günümüzde oda olarak kullanılan 102 mekânında yapılan 

düzenlemeyle karşılanmaya çalışılmıştır. Bu düzenleme kapsamında mekân bir 

duvarla ikiye bölünmüş, oluşan yeni mekânlara banyo ve mutfak işlevi önerilmiştir. 

Bunlara ek olarak konutun zemin katında günümüzde depo olarak kullanılan Z01 

Kümes mekânı, yapılan bir düzenleme ile ahşap atölyesine dönüştürülmüştür. 

Yapının özgün plan düzeninde başka bir değişikliğe gidilmemiştir. Diğer mekânların 

özgün işlevleri korunmuştur. 

Ahmet Yılmaz Evi’nin en eski ve yıpranmış bölümü misafirhane bölümüdür. Bu 

bölüm uzun süre kullanılmadan kapalı tutulmuş, bu nedenle bakımsız kalarak hasar 

görmüştür. Yapıların yararlı toplumsal bir amaç için kullanılmasının korunmalarını 

kolaylaştıracağı Venedik Tüzüğü’nde belirtilmektedir. Bu doğrultuda Ahmet Yılmaz 

Evi’nin misafihane bölümü onarıldıktan sonra Cemerler Köyü’nün muhtarlık ofisi 

olarak yeniden düzenlenecektir. Köyde bir muhtarlık birimine ihtiyaç duyulduğu ve 

misafirhane bölümü ile konut bölümü arasında içeriden bir bağlantı olmadığı göz 
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önünde bulundurulduğunda, misafirhane bölümünün korunarak yaşatılabilmesi için 

bu işlev uygun görülmüştür.    
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7.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Akseki, coğrafi yapısı, yerleşim özellikleri ve mimari dokusu ile Antalya’nın diğer 

ilçelerinden ayrılan bir yerleşim birimidir. Bilhassa bölgedeki konut dokusu kendine 

has yapım tekniği ile eşine az rastlanan bir özellik göstermektedir. Harç 

kullanılmadan örülen duvarlar ve duvarlardan dışarıya doğru uzanan ahşap 

elemanlar(düğme) Akseki’ye özgü yapım tekniğinin ayırt edici bir özelliği olarak 

kendini göstermektedir. Akseki ilçe merkezi ve köylerinde yapı ustaları tarafından 

bölgeye özgü yapım tekniği kullanılarak üretilmiş birçok yapı bulunmaktadır. Bu 

yapıların bir kısmı sahipleri tarafından, çağın ihtiyaçlarını karşılamadıkları 

gerekçesiyle ya terk edilmekte ya da yıkılarak yenilenmektedir. Bu da kültür varlığı 

yapıların özgün niteliklerini kaybetmesine ve gün geçtikçe azalmasına neden 

olmaktadır.   

Bölgedeki koruma çalışmaları, Akseki yöresini tanıtmak, kültürel ve doğal değerlerin 

bozularak yok olmalarına karşı önlem almak amacıyla Antalya Mimarlar Odası’nın 

1996 yılında mimarlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlemiş olduğu bir yaz okulu 

ve atölye çalışması ile başlamıştır (Esengil, 1999). Koruma çalışmaları, çeşitli 

kurumların katkı ve desteği ile günümüzde de sürmektedir. Ahmet Yılmaz Evi’nin de 

içinde bulunduğu Cemerler Köyü’nde ise günümüze değin herhangi bir koruma 

çalışması yapılmamıştır. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 

önümüzdeki yıllarda Cemerler Köyü’nde tescil çalışması yapılması beklenmektedir.    

Yapıların korunabilmesi için tescil çalışması tek başına yeterli değildir. Kültür varlığı 

yapıların gerçek anlamda korunması, belgelenerek sorunlarının doğru bir şekilde 

saptanması ve bu sorunlara uygun çözüm önerilerinin getirilmesiyle; bu doğrultuda 

gerçekleştirilecek olan nitelikli uygulama çalışmalarıyla mümkün olabilir. Tez 

kapsamında incelenen Ahmet Yılmaz Evi, bu yönde ayrıntılı bir şekilde 

belgelenmiştir. Yapının inşa edildiği dönemden günümüze kadar olan süreçte 

geçirdiği değişimler tespit edilmiştir. Yapıda çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan 

bozulmalar analiz edilmiş ve bozulmalara karşı müdahale önerileri sunulmuştur. Bu 

doğrultuda niteliksiz eklerin kaldırılması, hasar görmüş malzemelerin onarılması 
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veya değiştirilmesi önerilmektedir. Restorasyon projesi kapsamında Ahmet Yılmaz 

Evi’nin özgün işlevini sürdürmesi, en az müdahale ile çağdaş kullanıcı ihtiyaçlarına 

cevap vermesi hedeflenmiştir.  

Yapının, hazırlanan projeye uygun olarak restore edilmesiyle gelecek kuşaklara 

korunarak aktarılması sağlanacaktır. Bu çalışma özelde Cemerler Köyü, daha geniş 

anlamda ise Akseki için, geleneksel bir yapının korunarak çağdaş gereksinimleri 

karşılayacak şekilde yeniden kullanımına ilişkin önemli bir örnek, aynı zamanda 

bölgedeki koruma bilincinin gelişmesi için de öğretici bir uygulama olacaktır.  
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Şekil D.18: Pencerede ahşap kafes örneği. 

 

 
 

Şekil D.19: Pencerede ahşap kafes örneği. 
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Şekil D.20: Pencerede ahşap kafes örneği (Ceylan, 2007). 

 

 
 

Şekil D.21: İbradı, Ormana’da ahşap kafes örneği (Günay, 1998). 
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ŞekilD.22: Elmalı’da ahşap kafes örneği (Günay, 2008) 

 

 
 

Şekil D.23: Akseki evinde oda tavanı örneği (Ceylan, 2007). 
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Şekil D.24: Akseki evinde oda tavanı örneği (Ceylan, 2007). 

 

 
 

Şekil D.25: Akseki evinde oda tavanı örneği (Ceylan, 2007). 
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Şekil D.26: Akseki evinde oda tavanı örneği (Esengil ve diğ, 2001).  

 

 
 

Şekil D.27: Akseki evinde oda tavanı örneği (Esengil ve diğ, 2001). 
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Şekil D.28: Akseki evinde bezemeli ahşap kapı örneği (Ceylan, 2007). 

 

 
 

Şekil D.29: Elmalı evinde bezemeli ahşap kapı örneği (Günay, 2008). 
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Şekil D.30: Bahçe kapısı örneği. 

 

 
 

Şekil D.31: Elmalı evinde giriş kapısı örneği (Günay, 2008). 
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Şekil D.32: Merdiven üzerinde “güğümlük” (Yeşildal, 2008). 

 

 
 

Şekil D.33: Elmalı evinde merdiven üzerinde yer alan raf örneği (Günay, 2008). 
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Şekil D.34: Elmalı’da geçmeli limonluk kirişi (Günay, 2008). 

 

 
 

Şekil D.35: Ocak ve baca ilişkisi (Yeşildal, 2008). 
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Şekil D.36: Ocak davlumbazında bezeme örneği (Ceylan, 2007). 

 

 
 

Şekil D.37: Akseki evinde ocak örneği (Ceylan, 2007). 
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Şekil D.38: Türk evinde ocak tipleri (Küçükerman, 2007). 
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Şekil D.39: Akseki evinde niş örneği (Ceylan, 2007). 

 

 
 

Şekil D.40: Elmalı evinde niş örneği (Günay, 2008). 
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Şekil D.41: Akseki evinde boyalı yüklük kapakları (Ceylan, 2007). 

 

 
 

Şekil D.42: Akseki evinde dolap altında bulunan çekmeceler. 
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Şekil D.43: Akseki evinde dolap üstü raf örneği (Ceylan, 2007). 

 

 
 

Şekil D.44: Akseki evinde dolap üstü raf örneği (Ceylan, 2007). 
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Şekil D.45: Akseki evinde alçı bezeme örneği (Ceylan, 2007). 

 

 
 

Şekil D.46: Akseki evinde kalemişi bezeme örneği (Ceylan, 2007). 
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Şekil D.47: Yılmaz Çelebi Evi’nden görünüm. 

 

 
 

 

Şekil D. 48: Yılmaz Çelebi Evi’nin plan şeması. 
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Şekil D.49: Abdurrahman Bayındır-Zeki Cengiz Evi’nden görünüm  

                                 (Yeşildal, 2008). 

 

 
Şekil D.50: Abdurrahman Bayındır-ZekiCengiz Evi’nin plan şeması.

6
 

 

 

 

                                                 

 
6
 Nergiz Yeşildal’ın çiziminden uyarlanmıştır. 
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Şekil D.51: Belenalan Köyü’nde bulunan 40 numaralı yapı.
7
 

 

 

 
 

Şekil D.52: Belenalan Köyü’nde bulunan 41 numaralı yapı. 

 

                                                 

 
7
 Fotoğraf: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu arşivi. 
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Şekil D.53: Belenalan Köyü’nde bulunan 17 numaralı yapı.
8
 

 

 
 

Şekil D.54: Belenalan Köyü’nde bulunan 12 numaralı yapı. 

                                                 

 
8
 Fotoğraf: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu arşivi. 
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EK E 

Aralık: Akseki’nin kırsal yerleşmelerindeki konutlarda birinci katta merdivenin 

ulaştığı, sofadan ahşap bölücü bir duvarla ayrılan koridor (Başarır, 2001). 

Andız: Yapının taş duvarlarındaki düğmelerin malzemesi olarak kullanılan ardıç 

ağacı (ŞekilE.1). 

Borta: Yöredeki evlerin ana giriş kapısı (ŞekilE.1). 

Çardak, Ayazlık: Geleneksel yapılarda bulununan iki veya üç kotlu açık mekân. 

Bazı yapılarda çardağa sofadan geçilerek ulaşılırken, bazılarında sofa ve çardak 

arasında “aralık” mekânı yer almaktadır (ŞekilE.1). 

Çivileme: Akseki ve yöresinde harç kullanılmadan örülen duvarlara uygulanan bir 

yöntemdir, bu yöntemde derzlere tuğla ve kiremit parçaları sıkıştırılır ve duvar kireç 

easaslı harç kullanılarak sıvanır.   

Daraba: Ahşap bölücü duvar (ŞekilE.1). 

Destur: Yapının beden duvarlarında bulunan hatıllar arasındaki mesafe. Bu mesafe 

yapıdan yapıya 30-60 cm arasında değişebilir.  

Dökkü: Kapı ve pencere boşluklarında lento görevi üstlenen ahşap 

elemanlar(ŞekilE.1).  

Duraklama: Merdiven korkuluğu. 

Düğme, Peştivan: Yapının beden duvarları boyunca uzanan ahşap hatılları birbirine 

bağlamak için kullanılan kısa lata. Düğmelerin boyutları değişmekle birlikte 7x7 / 

8x8 cm olanları yaygındır. Düğmeler duvarlardan 10-15 cm kadar dışarıda bırakılır.  

Düver, Düğer: Çatı strüktürünü oluşturan daire kesitli aşıklar (Yeşildal, 2008). 

Güğümlük: Merdivenlerin üst kısmında güğüm koymak için yapılmış ahşap raf 

(Yeşildal, 2008). 

Hayat: Yapının zemin katında bulunan, yapıya girildiği zaman ilk karşılaşılan 

mekândır. Zemin katın diğer mekânlarına hayattan geçilerek ulaşılır. Aynı zamanda 

yaşama katı olan birinci kata da hayatta bulunan merdiven kullanılarak çıkılır. 

Hayatın yer döşemesi toprak veya taş olabilir. Anadolu’nun bazı bölgelerinde bu 

mekân taşlık ismini almıştır. 

İskenet: Yapı bahçelerinde buluanan asma çardağı.   
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Kafesönü: Ahşap çıkmalı yapılarda, çıkmada bulunan parmaklıklı pencerelerin 

çevrelediği yaşama mekânı (ŞekilE.1).  

Katran: Döşeme kirişlerinin malzemesi olarak kullanılan sedir ağacı (ŞekilE.1). 

Küpiçi: Işık almayan kuru gıda deposu. 

Sakar sıva: Kimi yapılarda kuru duvar üzerine uygulanan kireç esaslı sıva. 

Semerkandi: Yapıların bahçe duvarları üzerinde bulunan, mahremiyeti sağlamak 

amacıyla çakılmış, ahşap yonga levhalar (ŞekilE.1). 

Şahnişin: Ahşap çıkmalı yapılarda, pencerelerin çevrelediği yaşama 

mekânı(ŞekilE.1). 

Şırana: İçinde üzüm sıkılan hazne (ŞekilE.1). 

Traka: Ahşap kapılardaki damak düzeneği (ŞekilE.1). 

Yonga: Kiremit altı tahtası olarak mertekler ile kiremit arasına düzensiz bir şekilde 

yerleştirilmiş ahşap parçaları. Kiremitin kullanılmadığı dönemlerde çatı kaplaması 

olarak yonga kullanılmıştır.  
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Şekil E.1: Resimli Bölgesel yapı terimleri. 
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EK F 
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