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ADANA KOZAN’DA GÖKÇELİK KONAĞI’NIN RESTORASYON PROJESİ 

 

ÖZET 

Adana ili, Kozan ilçesi Hacıuşağı mahallesi, 198 ada 3 parselde bulunan Gökçelik 

Konağı’nın belgelenebilen en eski sahibi Kozan Tapu Sicil Müdürlüğü’ne göre 

konağı 1929 yılında satın alan Rüştü Gökçelik’ tir. Kozan Tapu Sicil Müdürlüğü’nde 

çıkan yangında bazı evrakların kaybolduğu bilinmektedir. Bu nedenle yapının 1923 

yılından daha eski bir tarihte yapıldığı bilinmekle beraber mimarı veya ilk sahibi ile 

ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak yöre halkı, tarihçi Abdurrahman Kütük ve 

Rüştü Gökçelik’ in çocuklarından Güney Gökçelik  ile yapılan görüşmelerde konağın 

Rüştü bey tarafından satın alınmadan önce bölgenin Fransız işgali altında olduğu 

dönemde okul olarak kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Yapı Rüştü Gökçelik’ in 

ölümünden sonra kullanılmamış ve bu sebeple de bakımsız kalmış ve ahşap 

elemanlar büyük oranda yıkılmış ve kaybolmuştur. Yapı 4 Ocak 2011 yılından hibe 

yoluyla Adana İl Özel İdaresi’ne devredilmiştir. Konak, Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.04.1991 tarih ve 845 sayılı kararı ile belirlenen 

kentsel sit alanı içinde bulunmamaktadır.  Ancak, aynı kurulun, 19/11/1993 tarih 

1611 sayılı kararı  ile de  “taşınmaz kültür varlığı” olarak kabul edilmiştir. Yerinde 

rölöve çalışmaları tamamlandıktan sonra yapının yok olmuş kısımları eski 

fotoğraflardan  ve benzer örneklerde tipoloji çalışmaları yapılarak restitüsyon projesi 

hazırlanmıştır. Tarihte zengin bir yapı stoğuna sahip olduğu anlaşılan Kozan 

ilçesinde günümüzde çok az örnek kalmıştır. Ayakta durabilen bu ender yapılardan 

biri olması nedeniyle Gökçelik Konağı’nın daha fazla zarar görmeden önce 

korunabilmesi için uygun yeniden kullanım önerisi içeren restorasyon projesinin 

hazırlanmasıyla, bu sivil mimarlık örneğinin gelecek nesillere aktarılması bu tezin 

hedefidir.  
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RESTORATION OF GÖKCELIK MANSION-HOUSE in KOZAN, ADANA 

  

ABSTRACT 

According to the Kozan Land Registry, Rüstü Gökcelik, who bought the Gökcelik 

Mansion in 1929, is the oldest documented owner of Gökcelik Mansion, situated in 

Haciusagi district, Kozan, Adana with the block number 198 and plot number 3. It is 

a common knowledge that some documents have been destroyed or disappeared 

during the fire in Kozan Land Registry. Consequently, although we know that the 

mansion house was built already before 1923, it was not possible to reach to 

sufficient information regarding the architect or the first owner of the building. 

However according to the interviews with the local people, historian Abdurrahman 

Kütük and Güney Gökcelik, one of the children of Rüstü Gökcelik, we have been 

informed that the building was used as a school during the period when the region 

was under French occupancy. After the death of Rüstü Gökcelik, the building was 

not used for any further purposes. Therefore it has not been renovated and the 

wooden elements of the buildings have been to a large extent destructed. The 

building has been donated to Adana Special Provincial Administration on 4 January 

2011. The mansion house is outside the scope of urban protected  area which is 

defined with the decision no. 845 of 12.04.1991 by Adana Board on the Protection of 

Cultural and Natural Heritage. The mansion house was also definedas “immovable 

cultural heritage” with the decision no. 1611 of 19.11.1993 by the same board.This 

thesis aims to present the preparation of a survey of the mansion and continue with 

restitution project which is complited with the support of typological analysis on the 

basis of old photographs of the building and similar examples of these kinds of 

buildings. Although Kozan can be considered as a rich source with regards to such 

buildings, only very of these examples have survived until today. Kozan, is situated 

on the historical caravan route which combines Central Anatolia to Syria. And this 

route ends with Ayas port, therefore Kozan  region had been preferred by many 

civilizations through time. Gökçelik mansion is built on a rectangular scheme with 

masonry walls on ground level. Upper levels are constructed with wooden carcass 

system. The building is situated on northeast-southwest direction. The mansion has a 

large garden on southwest direction in its vast plot. This garden consists of two 

levels. The mansion has experienced much degradation over the years which caused 

loss of original space and elements. In order for a conduct of an in-dept renovation, 

these degradations should be investigated and well researched. If such investigation 

is not made, the renovation may not be profound and long lasting. Accordingly the 

same degradations may surface again. Wooden elements of the mansion were left 

unattended to the exterior factors, such as rain, humidity, biological elements. In 

addition to that, mistakes which were made during structural system design 

accelerated the decay of the mansion. The non-repairment of the areas where the 

plaster coating is damaged resulted into loss of resistance in the load-bearing 

elements. With the time passing the defections in the building and in the remaining 
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construction elements are increasing. Since the building has not been good taken care 

of for a long period of time, the defected elements were ruined as the other materials 

which protect them from exterior factors have also disappeared. The wrecked-down 

roof which is made of earth also resulted into loss of materials on the ballast stone 

walls which surround the roof.  With the wreck-down of the earth roof, the areas 

beneath the roof were also exposed to exterior factors. In time, the resistance of the 

wooden framework of the building and the flooring has decreased at the result of 

decay caused by the effects of the water and eventually collapsed. There are also 

damages to the plaster coating on the wooden framework walls. During the 

preparation of the reassembly plan of the building, Güney Gökçelik, one of the 

children of the owner of the house and Abdurrahman Kütük, historian were 

consulted. The old photos of and the marks on the building were also examined at 

this stage. The currently non-existing details of the building were prepared as a result 

of a typological research in the village and the information gathereed from interviews 

with the villagers. It was determined that the documented oldest owner of the 

building were Rüştü Gökçelik and his wife Aynihayat Gökçelik according to the land 

registry from 1929. After this date, the building was used for residential purposes. 

According to Güney Gökçelik, the son of Rüştü Gökçelik and historian 

Abdurrahman Kütük, the building was used as an elementsry school at the time of 

the French occupancy, yet this information is not documented. It is observed that the 

building has experienced many areal changes within these periods. In its original 

version, the building did not include wet areas. However with the changing life 

standards a part of the building was transformed into a wet area. Most part of the 

building, in which no one has resided for a long time, collapsed as a result of lack of 

care. Today, the building faces the danger to collapse completely. The disappearance 

of the wooden flooring and load-bearing pillars caused structural problems. In this 

building where no one has lived through the last twenty years, there were also 

excavations of treasure hunters on different periods. The water wells, ground floor 

floorings and walls were damaged to a great extent at the result of such excavations. 

Since there were not great changes in the plan diagram and function of the building, 

the reassembly plan was handled as one single period. In light of all this information, 

the main aim and objective of this thesis is the preparation of the restoration project 

which includes a new usage proposal in order to protect Gökcelik Mansion. The 

restoration proposals which are prepared without the consideration of the regional 

needs and the specifics of the building may result to the abandoning of the buildings 

or damages to the buildings because of non-convenient use. Accordingly, prior to the 

new function decision for the Gökçelik Mansion, the needs of the region were 

researched. Kozan, considering the historical value of the surrounding areas, is on the 

route where tourists may travel through. However, according to the information from 

the mayor of Kozan, Kazım Özgan, the tourists do not choose to accommodate in 

Kozan because of lack of hotels and pensions. The tourists prefer to find 

accommodation  in the surrounding villages without making a stop in  Kozan. In 

order to overcome this problem, the new function of the building was determined as 

to be converted to a hostel, also considering its specifics in the restoration project. 

Since the building also includes a big garden, it was also proposed within the 

restoration project that this garden shall also be reorganized as to serve to the guests. 

Considering the current family structure and the changes in the social equilibrium of 

the country, it was thought that the building can no longer be used as a residential 

area. In order for the repairs to be long-term, the building is required to be in use and 

shall be continuously taken care of.  This is the reason for proposal in the restoration 
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project for the building to be used as a hostel. The requirements for the new 

functional use of the building shall also be included without damaging the originality 

of the building. These requirements will be supplemented with the modern plumming 

solutions convenient for the present conditions. In order for these supplements not to 

damage the building in the long run, all the proposed interventions, with the use of 

the details proposed in the restoration project, shall be applied by expert architects 

and engineers. 
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1.  GİRİŞ 

Teze konu olan Gökçelik Konağı, Adana İli, Kozan İlçesi, Aslanpaşa Mahallesi, 

Altıparmak Sokakta bulunmaktadır. Konağın bulunduğu mahallede çoğu yıkılmış 

tarihi yapılar bulunmaktadır ancak, 1991 yılında Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu tarafından sit alanı olarak belirlenen sınırların içinde 

bulunmamaktadır. 

1.1 Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Kozan,  Adana  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.04.1991 sayılı 

kararı ile, Aşağı Çarşı Caddesi, Yukarı Çarşı Caddesi, Hoşkadem Camisi’ni ve 

Bedesteni kapsayan alan 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu gereğince Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Ancak günümüzde 

koruma amaçlı imar planı hala bulunmamaktadır.  

 

Şekil 1.1 : Kentsel sit alanı (Kaynak: Mimar Nagihan Gök). 

Tarihi yapı kullanıcıları, modern yaşam koşullarının değişmesi ve koruma bilincinin 

gelişmemiş olması nedeniyle bu yapıları terk etmiş ve bakımsızlık yapıların günden 
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güne yok olmasına neden olmuştur. Koruma amaçlı imar  planının olmayışı ve 

kullanıcı müdahaleleri sonucu Kozan tarihi yapı zenginliğini kaybetmiştir. 

Yapı malzemesi kagir ve ahşap karkas sistem karma yapıda olan konak oldukça 

hasarlı durumdadır. Taş elemanlar daha iyi durumdadır ancak ahşap elemanların 

neredeyse tamamı yok olmuş, mevcut bulunanlar ise kullanılamayacak duruma 

gelmiştir. Bahçesi bakımsız kalmış, bahçe kotları ve eski kuyular 

algılanamamaktadır. Yirmi yıldan uzun süredir kullanılmayan konağın yıkılma 

tehlikesi bulunmakta ve bu durumu çevresine de tehlike oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı konağın özgün özellikleri bozulmadan onarılarak ilçenin 

ihtiyacı doğrultusunda konuk evi olarak hizmete açılmasını sağlamaktır. Yeni işlevle 

beraber Gökçelik Konağı Kozan’da ender bulunan  sivil mimarlık örneklerinden 

birinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır. 

1.2 Kapsam ve Yöntem 

Çalışma kapsamında, konak total station kullanılarak yerinde ölçülmüştür. Yapı ve 

çevresi incelenerek,  iyileştirmesi için öneriler getirilmiştir. Konağın günümüzdeki 

durumu rölöve çizimleri, bozulma analizleri ve fotoğraflarla belgelenmiş, yapının 

eski sahibinden yapıyla ilgili bilgiler ve eski fotoğraflar alınarak, bulunduğu mahalle 

ve Kozan’daki benzer örneklerle  tipoloji çalışmaları yapılarak, Kozan ile ilgili 

çalışmalar, araştırmalar  ve arşivler  incelenerek  konağın özgün durumu restitüsyon 

projesinde ortaya konmuştur. Restitüsyon projesi hazırlanırken bölgede daha önce, 

Mimar Günnur Çalışkan tarafından hazırlanmış “Yaverin Konağı Restorasyon 

Projesi” ve Mimar Nagihan Gök tarafından hazırlanmış “Adana İli Kozan İlçesi 

Tarihi Çevre Koruma Önerisi” başlıklı tezlerden faydalanılmıştır. Günümüzde yok 

olmuş mimarlık örnekleri için, Father Gabriel Bretocq arşivlerinden, Alfred Boissier 

“ En Cappadoce, notes de voyage, Genève, 1897” kitabından ve Nubarian Library 

Collection arşiv görselleri kullanılmıştır. Tarihi haritalar için Missak Kelechian “The 

Book of Sis” kitabı  ve  Sam Kaplan’ın  “Documenting history, historicizing 

documentation : French military officials’ ethnological reports on Cilicia” adlı 

makalesinden faydalanılmıştır.Restorasyon projesi de restitüsyon projesine bağlı 

kalınarak ve yeni işlev için gerekli müdahaleler minimum düzeyde tutularak 

hazırlanmıştır. 
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2.  KOZAN’IN GENEL ÖZELLİKLERİ 

2.1  Coğrafi Konum 

Kozan,  37˚ 25’ kuzey enlem, 35˚ 50’ doğu boylam üzerinde bulunmaktadır. Akdeniz 

bölgesinin doğu kesiminde Adana iline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 2113 km
2 

dir. 

İlçe doğuda Kadirli, güneyde Ceyhan ve İmamoğlu, batıda Aladağ, kuzeyde ise Feke, 

Saimbeyli ilçeleri ve Kayseri ili ile çevrelenmiştir. (Gürel,2006 s.2) 

İlçenin akarsularını Seyhan nehri ve birçok küçük dereler ve çaylar oluşturmaktadır. 

Seyhan Nehri, ilçenin batısında bulunan, Aladağ ilçesi ile doğal sınırı oluşturur. 

Kozan’ın doğusunda Kadirli ilçesi ile doğal sınırını oluşturan Sunbaş çayı bulunur. 

Kozan’ın kuzeyinde, kent merkezine 8 km mesafede bulunan Kozan baraj gölü 

Kilgen çayı üzerinde 1973 yılında kurulmuştur. (Yılmaz, D. , s.3-4)    

 

Şekil 2.1 : Kozan hava fotoğrafı (Kaynak: Google Earth). 

2.2 Kozan’ın İklim ve Bitki Örtüsü 

Kozan’da,  tipik Akdeniz iklimi özellikleri görülür.Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık 

ve yağışlı geçer. Ovada sıcaklığın sıfırın altına düştüğü pek görülmez. En soğuk ay 

Ocak, en sıcak ay Ağustos’tur. Bitki örtüsü, Akdeniz Bölgesi bitki özelliklerini taşır. 
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Bodur makiler, meşe, defne gibi ağaçlar görülür. Eşik alanlarda yer yer portakal 

bahçeleri, zeytinlikler vardır. Yoğunlukla nar yetiştirildiği gözlenmiştir. 

  

 

Şekil 2.2 : Kozan genel görünüm (kaynak: Kozan Belediyesi). 

2.3 Kozan’ın Tarihsel Gelişimi 

Kozan tarihte Sisu,  Siska,  Sission, Sis adlarıyla anılan yerleşimi çok eskiye 

dayanan,  pek çok farklı uygarlığa tarih boyunca ev sahipliği yapmış bir ilçedir. Dağ 

eteklerinde geniş bir ovanın üzerine kurulmuş olması savunma kolaylığı 

sağladığından tarih boyunca medeniyetlerce yerleşime uygun bulunmuştur. 

Bulunan en eski bilgilere göre Kozan’ın, M.Ö. 19. yüzyılda Luvi krallığı egemenliği 

altında olduğu bilinmektedir (Halaçoğlu,1988). 

İlçe, M.Ö. 15.  yüzyıldan önce Hitit İmparatorluğun’dan,  Asurların daha sonra 6. 

yüzyılda Medlerin ve Perslerin egemenliğine, M.Ö.333’de Büyük İskender’in 

hakimiyetine girmiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra bir süre Seleukosların 

idaresinde kalmıştır. O dönemde Mısır’da hüküm süren Ptolemaios Hanedanı ile 

Seleukoslar arasında bölge için çekişmişlerdir. M.Ö. 66-64 yılında ise Pompeius 

Magnus tarafından Roma imparatorluğuna katılmıştır. 

Kozan, İç Anadolu’yu Suriye’ye bağlayan tarihi kervan yollarından biri üzerinde 

kurulmuştur. Bu yol Kayseri’den başlar Saimbeyli vadisini geçerek Kozan’a varır. 
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Buradan da Ayas Limanı’na bağlanır (Yalkın,A.). Kozan bu nedenle geçmişte 

medeniyetler için büyük önem taşımıştır. 

Romalıların egemenliği altında Kozan keten dokumacılığında ileri bir düzeye 

ulaşmış ve kervan yolu üzerinde de olması sebebiyle önemli bir ticaret merkezi 

haline gelmişti. Dört yüzyıl Roma hakimiyetinde kalan kent 395 tarihinde 

imparatorluğun ikiye bölünmesiyle Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’na 

bırakılmıştır. İlçe tarihini incelerken bulunduğu coğrafyanın tarihsel gelişimini de ele 

almak gerekmektedir.  Çukurova, verimli arazileri ve suya yakın konumu nedeniyle 

tarih boyunca tercih edilen bir yerleşim yeri olmuştur.  Kilikya eyaleti, 395-466’da 

Dağlık Kilikya ve Ovalık Kilikya olarak ikiye ayrılmıştır. Ovalık Kilikya’nın 

başkenti Anavarza, Dağlık Kilikya’nın başkentinin Tarsus olduğu bilinmektedir. 

Emevi halifesi Albülmelik zamanında Kilikya bölgesinin fethi ile Sis de Emevi 

egemenliğine girmiştir. Bölge 10. yüzyılda Rumların, 11. yüzyılda Selçukluların 

eline geçmiştir. 

11. yüzyıl ortalarında kent Bizans Devleti’nin Kars bölgesinde fethettiği Ermeni 

topraklarından göç ettirilen Ermenilerle iskan edilmiştir. Bu göçmenlerden 

Toros’lara sığınanlar arasında Rupen isminde biri de bulunmaktadır. Langlois’nin 

bildirdiğine göre Rupen yavaş yavaş dağlık bölgedeki yerli halkı uzaklaştırıp, yok 

ederek 1081’de Toros’larda egemenlik kurmuştur. I. Haçlı seferi’nde Haçlılara 

yardım eden oğlu Konstantin’e, bey payesi verilmiştir. Kilikya Dağlık bölgesi 

Ermenilere bırakılmış ve Ermeni (Rupinyan) Krallığını 

kurulmuştur(Ener,1993,s.140). 1198 tarihinde Ermeni kralı olan II. Leon krallığın 

merkezini strateji ve siyasal nedenlerden ötürü Anavarza’dan Sis’e (Kozan) 

taşımıştır. (Tekeoğlu,2004) 

Sis bölgesini dini merkezleri olarak seçen Gregoryen Ermeniler 1292’de merkez 

kiliselerini burada kurmuşlardır. Kilise,  katağikos denilen patriklik yönetimindeydi. 

Burada bulunan baş patrikliğin yetki alanı Adana vilayetinin yanı sıra, Maraş, Antep, 

Yozgat ve Malatya’ya kadar uzanırdı. Kentte, 1734’te Osmanlı egemenliği 

döneminde Surp Sofya Manastırı  inşa edilmiş, daha sonra ise patrik Kirakos’un 

1810’da kurduğu manastıra yerleşilmiştir. Kutsal emanetlerin ve önemli yazma 

eserlerinin muhafaza edildiği manastırın içindeki kilise ve baş patriklik binalarının 

duvarlarının bir kısmı Kütahya çinileriyle kaplıydı. Sis bölgesinde altı okul 
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bulunmaktaydı. Bunlardan dördü, Gregoryenlere, biri Katoliklere, biri de 

Protestanlara aittir (Köker, 2000).   

 

Şekil 2.3 : Kozan  yerleşim planı (Kaynak: KÉLÉCHIAN M.). 

Bölgede Ermeni hakimiyeti 14. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir.1375 

tarihinde Mısır Memlukları ve bunlara bağlı Türkmenlerin Yüreğir kolundan 

Ramazanoğulları Beyliği döneminde Sis, Halep Valiliği yönetimine bağlanmıştır. 

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’a yaptığı seferle Sis 1517 yılında Osmanlı topraklarına 

katılmıştır. Bundan sonra bir süre daha Ramazanoğulları’nın bölgedeki yönetimi 

devam etse de Kanuni Sultan Süleyman döneminde yönetim tamamen Osmanlı 

hakimiyetine geçmiş ve kent Halep vilayetine bağlı bir sancak merkezi 

olmuştur.(Sayar,2004) Adana Halep’ten ayrılıp vilayet olunca Kozan’da Adana’ya 

bağlanmıştır. Kıbrıs fethedildikten sonra Kozan kara sancağı olarak Kıbrıs’a 

bağlanmıştır. (Tekeoğlu,2004) 

Roma döneminde ticarette oldukça önemli konumda olan Kozan, bu dönemde de 

pamuk pazarında önemli bir yere sahipti. Dokumacılık, Roma döneminde olduğu 

gibi yine belli başlı ticaret alanlarındandı. Pamuk ve dokumacılık dışında çeltik 

ekimi de üretim kollarındandı. 17. yüzyılın ilk yarısında baş gösteren Celali isyanı 

sonucu Kozan bölge aşiretinin egemenliği altına girdi. Bölgede bulunan 12 aşiretin 

en güçlüsü olan Divanoğulları bölgede hüküm sürdü. 1700’lü yıllarda Divanoğulları 
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Kozanoğulları aşireti tarafından dağıtılmıştır. Kozanoğulları Osmanlı hükümetine 

vergi vermiyor ve asker yollamıyordu. Osmanlı Devleti, bölgeyi kontrol altına 

almaya çalışmış ancak başaramamıştır. Kozanoğulları aşireti 150 yıl bölgede 

hakimiyet kurmuştur. Bölgeye Kozan adının verilmesi de bu nedenle olmuştur. 

Kozan 1866 yılında oluşturulan Fırka-ı İrsaliye ile Kozanoğlu derebeyliğinden 

çıkmış ve Adana vilayetine bağlı bir sancak, Sis ise sancağın merkez kazası olarak 

belirlenmiştir. Bu dönemde Kozan’da çoğunluğu Ermeni olan 3500 nüfus 

bulunmaktaydı.(Sayar,2004) 

Bu tarihte Kozan’da ticaret hızla devam etmekteydi. Ticaret çoğunlukla Ermeni 

nüfusun hakim olduğu bir alandı. Bölgede üç adet çırçır fabrikası bulunuyordu.Bu 

fabrikalar Mahmutlu Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Feke-Saimbeyli yolu 

üzerinde bulunmaktaydı. 

Osmanlı Devleti düşmanlarına yardım ettikleri ve isyan çıkardıkları gerekçesiyle 

1915 tarihinde çıkarılan tehcir kanunuyla Ermenilerin, Halep ve Şam gibi bölgelere 

sürülmelerine karar vermiştir.(Ramsay) 

Osmanlı Devleti’nin 1918’de I. Dünya Savaşı’nda yenilmesiyle sürülen Ermenilerin 

bir kısmı bölgeye geri dönmüştür. 1919’da da Fransız işgaline uğrayan Kozan 

1920’de işgalden alınmış ve 1923’te sancaklar ile dönüştürüldüğünde önce il, 

1926’da ise Adana’ya bağlı ilçe olmuştur. 

 

Şekil 2.4 : Fransız işgal dönemi Kozan haritası (Kaynak: KAPLAN, Sam). 

2.4 Kozan’ın Genel Yerleşim Düzeni ve Mimari Özellikleri 

Kozan yerleşim olarak  kale eteğinden  başlayarak  zaman içerisinde ovalık bölgeye 

doğru genişlemiştir. Ticaret yolu üzerinde bulunmasından dolayı pek çok medeniyete 
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ev sahipliği yapmış bu nedenle farklı dönemlerden yapı özelliklerine sahiptir. Şehrin 

ilk planı 1950 yılında Y. Mimar Orhan Ersan tarafından hazırlanmıştır. 1969 yılında 

Y. Mühendis Mimar Ali Topaloğlu tarafından ikinci bir imar planı hazırlanmıştır. 

Son imar planı ise 1986 yılında Y. Mimar Bülent Berksan tarafından yapılmıştır. 

(Kütük,2005) 

Kozan’nın , 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına tarihlenebilecek tarihi yapı stoğunda 

konaklar büyük yer kaplıyor. Ne yazık ki günümüzde çok azı ayakta durmaktadır. 

Kentteki sivil mimarlık örneklerinden 24 tanesi 2863 sayılı yasa kapsamına giren 

özellikler taşımaları nedeniyle Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

tarafından 1993 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.  

1993 yılındaki tek yapı ölçeğindeki tescillerden önce 1991 yılında anıtsal yapılardan 

Aşağı-Yukarı  Çarşı Caddesi, Hoşkadem Camisi ve Bedesteni içine alan bölge 

kentsel sit alanı olarak belirlenmiştir. Sit alanı içerisinde kalan konaklar genelde üç 

katlı olup sokağa paralel veya üçgen çıkmaları bulunmaktadır. Plan şeması olarak, 

iklim özellikleri nedeniyle açık sofalı planlar tercih edilmiştir. Yazların uzun ve sıcak 

geçtiği bölgede yüksek duvarlı ve taş zeminli avlular, yaşam mekanı olarak 

kullanılmaktadır. Konaklarda, avlulara ek olarak bahçe kullanımı da oldukça sık 

görülmektedir. Narenciye ve nar bu bahçelerde sık görülen ağaçlardandır. 

Yapıların giriş katları depo veya ahır olarak değerlendirilmiş, yaşam mekanları 

olarak üst katlar kullanılmıştır. Tuvalet ihtiyacı için avluların uzak köşelerinde 

yapılar mevcuttur. Yapı odalarında ocaklar ve dolaplar mevcuttur. Ocaklı olan 

odalardan birinde yörede cağlak olarak adlandırılan   mutfak bölümü bulunmaktadır. 

Avlu ve bahçelerde her evin su ihtiyacını karşılamak için bir veya daha fazla kuyu 

mevcuttur.  

2.4.1 Tescilli yapıların bölgede dağılımı 

Yerleşimin ilk başta kale eteklerinden başlaması nedeniyle kaleden Hoşkadem 

Camii’ne kadar olan bölgede tarihi yapılar yoğunlaşmıştır. Bölgede sivil mimarlık 

örnekleri bulunmakla beraber anıtsal yapıları da önem taşımaktadır. 

Kale, Kozan siluetinde en dikkat çekici mimari yapıdır. Yakın zamanda kalede bir 

çevre düzenleme çalışması yapılmış ve buranın kullanılması sağlanmıştır. Kalenin 

hemen altında, 1292 yılında Ermeni krallığının kurulmasından sonra 1734 yılında 

inşa edilen kilise ve manastır 1921 yılında Kilise yönetiminin Beyrut’a taşınmasıyla 
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eski önemini yitirmiştir. 1960’lı yıllara kadar boş kalmış olan kilise yıkılarak, 

malzemeleri Kozan Lisesi’nin inşasında ve Kozan Belediye Mezarlığı’nın 

duvarlarında kullanılmıştır. Günümüzde kale eteklerinde kilise ve manastırın 

kalıntıları bulunmaktadır. (Şekil A.1- A.2) 

 

Şekil 2.5 : Yıkılmış kilisenin eski fotoğrafı (Kaynak: Nubarian Library collection). 

1991 yılında belirlenen kentsel sit alanının içinde kalan  Hoşkadem Camisi, Aşağı ve 

Yukarı Çarşı caddelerinin kesişim noktasında bir meydanda bulunmaktadır. Camide 

bulunan yazıtta 1448 yılında Emir Abdullah Hoşkadem tarafından yaptırıldığı bilgisi 

bulunmaktadır. Camide Memluk mimarisi özellikleri görülmektedir. (Şekil A.3) 

Hoşkadem  Camisi’nin doğusunda yer alan Bedesten üzerinde bulunan  mermer 

yazıta göre yapı 1902 yılında Hacı Ali tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı 

inşa edilmiş ticaret yapısı doğu-batı yönünde konumlanmıştır. 

Anadolu kentlerinde cami-merkez birlikteliği sıkça rastlanan kentsel özelliktir. 

Kozan’da da Hoşkadem Camisi çarşının bulunduğu aksta konumlanmıştır. Aşağı ve 

Yukarı Çarşı’nın arasında bulunan yoldan çıkılan meydanın sonunda Hoşkadem 

Camisi görülmektedir. Tarihi ticaret yolunda  bulunduğu daha önce belirtilen 

Kozan’da tarihi çarşı kale eteklerinden gelen eğimli arazinin bittiği yerde bu ticaret 

yolu üzerinde kurulmuştur. Tek katlı olan tarihi çarşı tamamen kagir malzemeyle 

inşa edilmiştir. ( Şekil A.4) 

Kozan’da bulunan sivil mimari örnekleri günlük ihtiyaçların değişimi ,aile hayatının 

farklılaşması sonucu çoğunlukla sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanıcılar 
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tarafından yapılan niteliksiz eklerle ayakta tutulmaya  çalışılmıştır. Yapıların bir 

kısmı da tamamen kaybolmuş yerlerine niteliksiz yapılar yapılmıştır. Tescilli 

yapıların büyük çoğunluğu kagir duvarlar üzerine ahşap karkas sistemle inşa edildiği 

ve döşemeleri ahşap olduğu  için, bakımsız ve boş kalan yapılar dış etkenlerden ciddi 

hasarlar görmüş ve çökmeler yaşanmıştır. Bölgede birçok yapının sadece kagir 

duvarları ayakta durmaktadır.  

Bölgede ayakta duran sivil mimari örneklerinden Yaverin Konağı birkaç sene önce 

otel hizmeti vermek üzere restore edilmiştir
1
 .( Şekil A.5) Projesi hazırlanmış olan 

Medrese Sokak ile Köksal Sokağı birleşiminde bulunan  AKTVKBK’ nun 

19.11.1993 tarih ve 125 sayılı kararı ile tescillenmiş olan, Akçalı Konağı da 

restorasyon  için beklemektedir. Projesi Kozan Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. 

1
Akçalı Konağı’nda yoğun ahşap kullanımı nedeniyle bozulmalar görülmektedir 

ancak kullanıcılar tarafından eklerle desteklendiği için hala ayakta durmaktadır 

(Şekil A.6). Gazi Üniversitesi’nde hazırlanmış başka bir tez de ise Aslanpaşa 

mahallesi Hamam sokakta bulunan,  AKTVKBK’nun 19.11.1993 tarih ve 125 sayılı 

kararı ile tescillenen, Muhtar Hacı Konağı çalışılmıştır. Muhtar Hacı Konağı’nın
2
  

taşıyıcı sisteminin tamamen kagir olması bozulma miktarını büyük ölçüde 

azaltmıştır. Yapının bazı doğramalarının yok olması sebebiyle bu bölümlerdeki 

ahşap döşemelerde çeşitli bozulmalar gözlenmektedir ( Şekil A.7). 

2.4.2  Yapım tekniği ve  malzemeleri 

Kozan’da bulunan sivil mimarlık örneklerinde ahşap, moloz taş ve kesme taş 

kullanılmıştır. İlçede bulunan yapıları zemin kat kagir, üst katlar ahşap karkas veya 

bütün katlar kagir olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Tamamı kagir olan yapılarda yapı 

köşeleri ve pencere, kapı gibi yapı elemanlarının çevresi kesme taş, geri kalan 

kısımlar ise moloz taş örgü ile inşa edilmiştir (Şekil A.8). Muhtar Hacı Konağı 

tamamı kagir olmasına rağmen moloz taş kullanılmamış yapının tamamı kesme taş 

ile örülmüştür. 

Zemin katta kagir, üst katlarda ahşap karkas sistem kullanılan yapılarda ise,  kagir 

olan kısımlarda yine yapıların  köşeleri ve pencere,  kapı gibi yapı elemanları  kesme 

                                                 

 
1
 Restorasyon projesi, İTÜ Mimarlık Anabilimdalı Restorasyon yüksek lisans öğrencisi Mimar 

Günnur Çalışkan tarafından tez çalışması olarak hazırlanmıştır. 
2
 Restorasyon projesi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Anabilimdalı Restorasyon yüksek lisans öğrencisi 

Mimar Cumhur Gürel tarafından tez çalışması olarak hazırlanmıştır. 
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taştan geri kalan kısımlar ise moloz taş örgü ile örülmüştür. Ahşap karkas sistemli üst 

katlarda ise ahşaplar arası moloz taş dolgu ile doldurulmuştur. Avludan birinci kata 

çıkan merdivenler genellikle taştan yapılmış, üst katlara devam eden merdivenler ise 

ahşaptan üretilmiştir. Pencere ve kapılar ahşap söveli ve lentoludur. İç mekanlarda 

pencere sekileri ve pencerelerin içinde bulunduğu nişlerin üst kısmı ahşap 

kaplanmıştır.  

Bahçeli ve avlulu düzende yapılan konaklarda avlu zemini genellikle kayrak taşı ile 

kaplanmıştır. Zemin katlar ise, ahır veya depo kullanımı için ayrıldığından 

döşemeleri sıkıştırılmış toprak kaplamadır. Üst kat döşemeleri ise 17-25 cm 

kalınlığında ahşap döşemelerle kaplanmıştır. 

Yapılarda zemin kat hariç tüm katlarda oda tavanlarında ahşap tavan kaplamaları 

bulunduğu tespit edilmiştir. Pek çoğu günümüzde yok olmuş tavan kaplamalarının, 

basit tek yönde çıtalı tipte olduğu görülmüştür. 

Geleneksel çatı kullanımı toprak çatı şeklindedir. Döşeme kirişlerinin üzerine 

kaplama tahtaları serildikten sonra toprak çatı uygulanmaktadır. Yörede ‘gev’ 

denilen killi toprak kullanılmaktadır. Toprak çatıların su geçirmezliğini loğ taşıyla 

sıkıştırılarak sağlanmaktadır. Kırma çatı örnekler genellikle ihtiyaçtan dolayı 

sonradan yapılan uygulamalardır. Bu çatılarda marsilya kiremit kullanımı 

yoğunluktadır. Alaturka örnekler az da olsa görülmektedir. Saçak genişlikleri 30-50 

cm arasında değişmektedir. Geleneksel konutların saçakları kaplama tahtalıdır (Şekil 

A.9). 

Bölgede iki çeşit baca kullanımı görülmektedir. Birincisi toprak çatılarda pişmiş 

toprak malzemeden yapılan testiler kullanılarak ‘puğare’ adı verilen bacalardır. 

İkinci örnek ise kesme taş malzemeden yapılan yanlarında hava delikleri bırakılarak 

üstü piramidal şekilde örülen baca tipidir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, bölgede  bulunan yapıların çoğunluğu  zemin kat kagir, 

üst katlar ahşap karkas sistemli olmakla beraber, bütün katların  kagir olduğu 

örnekler de mevcuttur. İlçede yoğunlukla kullanılan yapı malzemeleri, taş, ahşap ve 

demirdir. 

Kesme ve moloz taş olan zemin katların üzerine yapılan ahşap bölümler, ahşap 

karkas arası kerpiç, tuğla veya moloz taş dolgu ile doldurulmuştur. Yapılarda görülen 
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çıkmalar da bu sistemle yapılmıştır. Bu çıkmaları taşıması için ahşap veya taş 

destekler kullanılmıştır. Taştan yapılan desteklerin profilli olduğu görülmektedir. 

Geleneksel yapılarda, tamamı taş veya kagir ahşap karma sistemli örneklerin 

hepsinde kirişler ve kirişlere çivi ile çakılmak suretiyle oturtulan döşemeler ahşaptır. 

Genellikle ahır veya depo kullanımına ayrılan bölümler hariç mekanların tümünde 

ahşap tavan kaplamaları görülmektedir. 

Taş duvarlar genellikle 60-80 cm genişliğinde olup zemin katların iç ve dış bölümleri 

sıvasız, üst katlarda ise mekan içleri  taş ya da ahşap karkas fark etmeksizin sıvalı 

bırakılmıştır. Moloz taş örgü duvarlarda duvar bitişleri kesme taş ile örülmüştür. 

Ahşap karkas sistemle yapılan duvarların genişliği 16-20 cm arasında değişmektedir. 

Yapıların avlu duvarları yüksek ve moloz taş örgüden yapılmaktadır. Duvarların 

üstleri eğimlidir ancak harpuşta kullanımı görülmemiştir. 
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3.  GÖKÇELİK KONAĞI 

3.1  Konumu 

Konak, ilçenin güneybatısında, Hacıuşağı mahallesi Kurdoğlu sokağı(sokak adı 

Gökçelik olarak değiştirilmiştir) 198 ada 3 parsel’de bulunmaktadır. Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.04.1991 tarih ve 845 sayılı kararı ile 

belirlenen kentsel sit alanı dışında kalmaktadır.  Yapı güneybatı-kuzeybatı yönünde 

konumlanmıştır. Tapuda 665 m
2
 yüzölçümlü kagir bahçeli ev olarak geçmektedir 

(Şekil A.10). 

3.2  Tarihsel Gelişimi 

Kozan tapu dairesinde çıkan yangın nedeniyle konağın, Osmanlı dönemi tapu 

bilgilerine ulaşılamamıştır. Yapının belgelenebilen en eski sahibinin, 1929 tarihli 

tapu kaydından edinilen bilgiye göre, Hasan oğlu Rüştü Gökçelik ve eşi Aynihayat 

Gökçelik olduğu belirlenmiştir. Mülkiyet hakkı, Rüştü Gökçelik’in ölümünden sonra 

beş çocuğuna aktarılmıştır.  Ancak yapının eski sahibi  Güney Gökçelik  ve tarihçi 

Abdurrahman Kütük’e göre yapı, Fransız işgali döneminde ilkokul olarak 

kullanılmıştır. Yapının işgalden sonra Rüştü Gökçelik tarafından alındığı tahmin 

edilmektedir. Hürriyet gazetesinin  6 Ocak 2011 tarihli Çukurova ekinde yazar Sinan 

Tanyıldız’ ın “Ayn-ül Hayat ve Kozan’da bir konak” adlı yazısında da yapının bir 

dönem kız okulu olarak kullanıldığından ve  200 yıl kadar önce Ermeni bir mimarın 

kendisi için yaptırdığından bahsedilmektedir.  

Rüştü Gökçelik’ in ölümünden sonra çocuklarının Kozan’da bulunmaması nedeniyle 

sahipsiz kalan yapı bir-iki yıl kiraya verildikten sonra terk edilmiştir. Kozan 

Belediyesi’nin girişimleri ile yapı 04.01.2011 tarihinde sahipleri tarafından Adana İl 

Özel İdaresi’ne hibe yoluyla devredilmiştir. 

3.2.1 Yapının Mekansal Tanımı 
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Gökçelik Konağı, diktörgen planlı kagir duvarlar üzerinde ahşap karkas sistem ile 

inşa edilmiştir. Yapı kuzeydoğu-güneybatı yönünde konumlanmıştır. Geniş bir 

parsele oturan yapı güneybatı yönünde, büyük  bir bahçeye sahiptir. Sokaktan geçilen 

kemerli kapı ile yapının avlusuna ulaşılır. Avlu kotundan 60 cm yükseklikte olan 

bahçe iki farklı kotta düzenlenmiştir. Yapı geçen yıllar boyunca büyük hasarlar 

görmüş ve pek çok özgün mekan ve elemanları yok olmuştur. 

3.2.2 Zemin kat 

3.2.2.1 ZK 01 mekanı (avlu) 

   Kesme taş kemerli bir kapıdan geçilerek girilen ZK 01 avlu mekanı günümüzde atıl 

halde bulunmaktadır.  Rölöve çalışmalarına başlanmadan önce bakımsızlıktan her 

yerde kontrolsüz büyümüş bitkiler ve yapının çöken kısımlarının oluşturduğu moloz 

yığınları yüzünden avluya geişi sağlayan demir kapıyı açmak bile mümkün değildi.  

Rölöve çalışmalarında doğru ölçü alabilmek ayrıca avlu ve bahçenin elemanlarını 

tam olarak gözlemleyebilmek adına moloz ve bitki temizliği yapılmıştır (Şekil A.11). 

Bu aşamadan sonra ortaya çıkan verilere dayanarak,  63m
 2

 ‘lik alana sahip avlu 

bölümüne kemerli girişten geçtikten sonra şap bir zemin göze çarpıyor. Yapılan 

tipolojik araştırmalara göre kayrak taşı olduğu tahmin edilen döşemenin özgün hali 

hiçbir yerde görülememiştir. Niteliksiz şap döşeme yapının taş merdivenine kadar 

devam  etmektedir ( Şekil A.12). Taş merdivenin kuzeybatısında kalan bölümde şu 

an tespit edilememekle beraber 2004 tarihli eski fotoğraflarından görüldüğü üzere 

çiçek ekimi için moloz taşlarla ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır (Şekil A.13). Taş 

merdivenin güneybatısında yükseltilmiş bahçe kotuna avludan  geçişi sağlayan 70 

cm yüksekliğinde moloz taş bir parapet bulunmaktadır. Parapetin taş merdivene 

yakın bölümünde bahçeye ulaşımı sağlayan  iki taş basamak bulunmaktadır (Şekil 

A.14). Avlu ve bahçe moloz taştan örülmüş yüksek avlu duvarlarıyla çevrilidir ( 

Şekil A.15). Giriş kapısının güneydoğusunda kalan toprak zeminli alanın önceleri 

müştemilat olabileceği düşünülmektedir. Konağı hatırlayan yöre halkı da burada tek 

katlı bir yapı olduğunu söylemektedir ( Şekil A.16). 

3.2.3  ZK 02 mekanı (bahçe) 

Toplamda 516 m
2 

 bahçesi bulunan yapı,  iki kotlu olarak düzenlenmiştir. Avludan 

taş basamakla geçiş verilen ilk bahçe kotu 153 m
2 

olup,  içinde bir limon, bir zeytin, 
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iki de turunç ağacı bulunmaktadır (Şekil A.17). Avludan geçen taş basamaklardan 

çıkıldığında kuzeybatı yönünde bir çukur bulunmaktadır. Yapının 2004 

fotoğraflarında burada bir kuyu taşı görülmektedir (Şekil A.18). Yapılan kaçak 

kazılarda kuyu taşının kaldırıldığı düşünülmektedir. İlk kotta bulunan bu bahçe ile 

geri kalan bahçe bölümünü ayıran 90 cm yüksekliğinde bir moloz taş parapet 

bulunmaktadır. Bu bahçe duvarı zarar görmüş ve yer yer yıkılmıştır. Bu yıkılmaya 

duvarın çok yakınından çıkmış olan zeytin ve nar ağacının  köklerinin  neden olduğu 

düşünülmektedir ( Şekil A.19). Bahçe güneybatı yönünde komşu yapının bahçe 

duvarıyla, güneydoğuda ise yüksek avlu duvarıyla sınırlanmaktadır. Yüksek kotta 

bulunan bahçeye geçiş için basamak görülememiştir ancak avludan bahçeye geçişin 

kuzeybatısında bir eğim görülmektedir. İki bahçe arasındaki geçişin buradan 

sağlandığı düşünülmektedir ( Şekil A.20). 

Üst kotta bulunan 349 m
2
’ lik bahçede, dört zeytin, iki turunç bir nar ağacı 

bulunmaktadır.  Bahçenin  kuzeybatı duvarında 70 cm’lik kesme taş duvar kalıntısı 

bulunmaktadır. Bu duvar kalıntısının üzerinde kandillik olduğu düşünülen bir de niş 

bulunmaktadır (Şekil A.21). Benzer örneklere bakıldığında parseldeki konumu 

itibariyle, bu kalıntının  hela yapısı olabileceği tahmin edilmektedir. Yapıda şu anda 

bu ihtiyacı karşılayabilecek bir mekan görülememiştir. Ancak incelenen örneklerde 

hela yapıları moloz taştan örülmüş daha basit yapılar olduğundan, bu kalıntının 

parselde bulunan yıkılmış başka bir yapıya ait olma ihtimalini akla getirmektedir. 

Parselin,  Yudadoğ sokağı sınırında  bulunan sonradan yığıldığı anlaşılan moloz taş 

duvara bitişik şekilde konumlanmış olan dairesel planlı moloz taş örgü bir kalıntı 

bulunmaktadır (Şekil A.22). Bu kalıntının ne işlevle burada konumlandığı 

bilinememektedir.   

3.2.4  ZK 03 mekanı (ahır-depo) 

ZK 03 mekanı, 57,67m
2
’ dir ve yapının ilk yapıldığı dönemlerde ahır ya da depo 

olarak kullanıldığı  tahmin edilmektedir.  Mekanın  doğraması ve kanadı yok olmuş 

ahşap lentolu giriş kapısından geçildiğinde define kazısı sırasında açılan çukur 

görülmektedir (Şekil A.23). Özgün halinde sıkıştırılmış toprak zemine sahip mekan 

şu anda kazıdan çıkan moloz ve toprak yığını ile dolarak  kotu  yükselmiştir.  

Mekanın  kuzeybatı yönünde moloz taş yıkıntılar görülmektedir. Bunlar üst katların 

çökmesiyle oluşan molozlardır. Bu yıkıntılar ve yapılmış kaçak kazılar nedeniyle 
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mekanın gerçek kotu tespit edilememiştir (Şekil A.24). Mekanın kuzeybatı ve 

kuzeydoğu duvarlarının birleşim yerinde kuzeydoğu duvarında moloz taşlarda 

yıkılma tespit edilmiştir. Duvarın 1.50 metrelik bir kısmında 30-35 cm derinliğinde 

yıkılma gözlenmiştir. Bu bozulmanın günümüzde de açıkta görülebilen sonradan 

uygulamış su tesisatının neden olduğu anlaşılmaktadır (Şekil A.25).  Bu yıkılmış 

bölümün kuzeydoğu cephesindeki karşılığında da çimento esaslı malzeme ile onarım 

yapılmıştır. Mekanda güneybatı yani avluya bakan duvarında dört adet açıklık 

görülmektedir (Şekil A.26). Bunlardan güneydoğu duvarının en yakınında bulunan 

pencere 76 cm genişliğinde 132 cm yüksekliğindedir ve moloz taşlarla kapatılmıştır 

(Şekil A.27). Kapatılmış pencerenin yanında ise ana giriş olduğu düşünülen 120 cm 

genişliğinde 198 cm yüksekliğinde,  kanat  ve doğraması kaybolmuş ahşap lentolu 

kapı boşluğu bulunmaktadır (Şekil A.28). 

Mekanın kuzeybatı duvarına yakın açıklık ise içten ve dıştan yığılmış molozlar 

yüzünden tam incelenemese de ana giriş kapısı ile aynı kotta olması ve 117 cm 

genişliğiyle yapıdaki pencere oranından büyük olması nedeniyle kapı olduğu 

düşünülmektedir (Şekil A.29). Bu kapının yanında ise yine doğrama ve kepengi yok 

olmuş 76 cm genişliğinde ve 130 cm yüksekliğinde bir pencere açıklığı 

bulunmaktadır (Şekil A.30). Mekanın tavanı ahşap kirişleme bırakılmıştır. 

Güneydoğu ve kuzeybatı yönünde uygulanmış ahşap kirişleme, kuzeydoğu ve 

güneybatı duvarlarından 11 cm’lik ahşap payandalarla desteklenmektedir. Ahşap 

kirişlemeler üst katta bulunan 1K 01 ve 1K 02 mekanları boyunca devam etmekte 

ancak mekanın geri kalan bölümünde yıkılmış durumdadır (Şekil A.31, A.32). 

Mekanın duvarları sıvasızdır moloz taş örgü bırakılmıştır. Mekanın kuzeydoğu 

duvarında sokağa açılan havalandırma delikleri görülmektedir (Şekil A.33). 

3.3  Birinci kat 

3.3.1  1K 01 mekanı  

Özgün halinde günümüzde görülen hasarlı taş merdivenle çıkılan, ahşap açık sofadan 

ulaşımı sağlanan  mekana şu anda sofanın yıkılması nedeniyle ulaşılamamaktadır 

(Şekil A.34). Ölçüm çalışmaları için demir merdivenle çıkılan  mekana 117 cm 

genişliğinde 195 cm yüksekliğinde ahşap bir kapıdan geçilmektedir (Şekil B.14). 

Kapı üstü ahşap lentoludur ve 6 cm yüksekliğinde bir ahşap eşiği bulunmaktadır 

(Şekil A.35). Mekan 10,36 m
2
 alana sahiptir ve 367 cm tavan yüksekliği 
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bulunmaktadır (Şekil A.36). Mekanın ahşap döşeme kaplamaları 26 cm genişliğinde 

ve zemin kat kirişlemelerinin ters yönünde çakılmıştır. Döşemede ciddi bozulmalar 

ve malzeme kayıpları gözlenmiştir (Şekil A.37). Ahşap kapının  58 cm 

kuzeybatısında 62 cm genişliği, 116 cm yüksekliği olan  ahşap kepenkli bir açıklık 

bulunmaktadır (Şekil B.15). Açıklıkta bulunan tek kanatlı ahşap kepengin dışında 

yedi adet 1,5 cm kalınlığında demir şebeke bulunmaktadır. Pencere sekisi iki adet 

ahşap ile kaplanmıştır (Şekil A.38). Mekanın kuzeydoğu ve güneybatı duvarları 

moloz taş örgüdür. Güneydoğu duvarı 18 cm kalınlığında özgün ahşap karkas sistem 

ile yapılmıştır. Kuzeybatı duvarı ahşap karkas arası briket dolgu ile değiştirilmiştir. 

Briket dolgu ile değiştirilmiş duvarın ahşap döşemeye yakın kısımları yıkılmıştır 

(Şekil A.39). 

Mekanın  tavan kirişlemeleri kuzeybatı-güneydoğu yönünde 10x14 cm boyutlarında 

12 adet ahşap kirişten oluşmaktadır. Özgün halinde bulunduğu tahmin edilen tavan 

kaplamaları günümüzde kaybolmuştur (Şekil A.40). 

Pencere ve kapı açıklığının bulunduğu güneybatı duvarında tavana yakın kısımlarda 

sıvada renk değişimi gözlenmiştir. Buna üst kattan gelen suyun sebep olduğu 

düşünülmektedir (Şekil A.41). 

3.3.2  1K 02 mekanı 

1K 01 mekanında olduğu gibi özgün halinde günümüzde görülen hasarlı taş 

merdivenle çıkılan, ahşap açık sofadan ulaşımı sağlanan mekana şu anda sofanın 

yıkılması nedeniyle ulaşılamamaktadır. 16.60 m
2 

olan mekanın tavan yüksekliği 368 

cm’dir
.
.  Mekana, 88 cm genişliğinde, 191 cm yüksekliğinde ahşap bir kapıdan 

geçilmektedir. Moloz taş duvar içine yerleştirilmiş kapının üstü ahşap lentoludur ve 

kapının içinde bulunduğu nişin üzeri ahşap kaplanmıştır. (Şekil A.42)  4 cm’ lik 

ahşap eşikten sonra kapı üstünde olduğu gibi eşiğin devamında mekanın gerçek 

kotundan 4 cm yüksekte ahşaplar çakılmıştır. (Şekil A.43) Kapının 191 cm 

güneydoğusunda 27 cm eninde 18 cm derinliğinde kandillik olarak kullanıldığı 

düşünülen bir niş bulunmaktadır (Şekil A.44).  

Mekanın güneydoğu duvarında birbirlerine mesafeleri 62 cm olan iki adet ahşap 

giyotin pencere bulunmaktadır. Pencerelerin, içinde bulundukları nişlerin genişliği 

87 cm derinlikleri ise 41-44 cm arası değişmektedir.(Şekil B.13) Pencere sekileri 

ahşap kaplanmıştır, ancak kırılmış camlardan  gelen su nedeniyle, pencereler de seki 
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kaplamaları da ciddi hasar görmüştür (Şekil A.45).  Mekanın kuzeydoğu duvarında 

da bir adet giyotin pencere bulunmaktadır.  Bu  pencere de diğer pencere boşlukları 

gibi 87 cm’lik niş boşluğuna oturtulmuş ve hasarlıdır (Şekil A.46). Ahşap kapı ve 

nişin bulunduğu duvarın üzerinde elektrik tesisatı göze çarpmaktadır. Elektrik 

tesisatı, kullanıcılar tarafından sonradan binaya eklenmiştir (Şekil A.47). 1K 01 

mekanında olduğu gibi bu mekanda da ahşap döşemeler 26 cm genişliğinde ve 

kuzeydoğu-güneybatı yönünde çakılmıştır (Şekil A.48). Yapının tamamında 

görülebilen tek tavan kaplaması bu mekandadır. Tavan kaplamaları da ahşap 

döşemeler gibi kirişlere dik doğrultuda dizilmiştir (Şekil A.49). 

3.4 İkinci  kat 

3.4.1  2K 01 mekanı 

Özgün halinde, birinci katın yok olmuş ahşap sofasından yine ahşap bir merdivenle 

ulaşılan ikinci katın açık sofasından ulaşılan mekana giriş kapısının yapının diğer 

kapılarından farklı olarak çift kanatlı ve camlı ahşap kapı olduğu görülmektedir 

(Şekil B.17) (Şekil A.50). Kapısının farklı olması ana yaşam mekanının burası 

olduğunu düşündürmektedir. Mekan  12 m
2 

‘lik bir alana sahiptir tavan yüksekliği 

353 cm’ dir.  Mekanın kuzeydoğu cephesinde iki kanatlı genişliği 90 cm yüksekliği 

156 cm olan ahşap bir pencere bulunmaktadır (Şekil B.16). Pencerenin yapıda 

görülen diğer pencere örnekleri gibi giyotin olmaması özgün olmayabileceğini 

düşündürmektedir. Pencere kasası ve kanadında kullanılan ahşaplar da bu düşünceyi 

destekliyor (Şekil A.51). Mekanın kuzeydoğu duvarı 67 cm kalınlığında moloz taş  

örgü olup diğer duvarlar ahşap karkas sistemle yapılmıştır.  Mekanın döşemeleri 

güneybatı-kuzeydoğu aksında yerleştirilmiştir (Şekil A.52). Aynı aksta konumlanmış 

olan ahşap tavan kirişleri tavan kaplamasının yok olması nedeniyle açıkta 

durmaktadır. Kullanıcılar tarafından toprak dam yıkıldıktan sonra bir çeşit kumaşla 

kapatılmaya çalışılmış ancak dış etkenler nedeniyle bu da yeterli olmamıştır. (Şekil 

A.53)Tavanının açık kalması nedeniyle duvar sıva ve badanaları su alarak kabarmış 

ve yer yer dökülmüştür (Şekil A.54). 

3.4.2  2K 02 mekanı 

İkinci katın yıkılmış açık sofasından ulaşılan mekanına güvenlik nedeniyle 

girilememiştir.  Yapının kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerinden görüldüğü 



19 

kadarıyla her cephede üç adet olmak üzere toplamda altı adet  ahşap giyotin 

penceresi bulunmaktadır.  Mekanın kuzeydoğu cephesinde bir çıkma yaptığı ve bu 

çıkmanın oldukça hasarlı durumda olduğu görülmektedir. Ahşap karkas sistemin 

dolguları boşalmış ve ahşap giyotin pencereler hasar görmüştür. Kuzeybatı 

cephesinde bulunan giyotin pencerelerden de ikisinde giyotin kayıtlar yok olmuş 

durumdadır. (Şekil A.55) 

3.5 Cepheler 

3.5.1  Kuzeydoğu cephesi 

Gökçelik Konağı’nın yol üzerinde bulunan ana cephesi kuzeydoğu cephesidir. Yapı 

avlusuna giriş bu cephede kemerli kapı ile sağlanır (Şekil B.10). 189 cm genişliğine, 

248 cm yüksekliğinde profilli kemerli geçişe sonradan çift kanatlı bir demir kapı 

eklenmiştir. Kemerli kapı zemine iki yanında blok taşlarla yerleştirilmiştir. Kemerin 

taşları profilli kesme taşlardır. Kemer üstü de kesme taşlarla örülerek bitirilmiştir 

(Şekil A.56). 

Cephenin kuzeybatı tarafında 2K 02 mekanının ahşap karkas çıkması hariç tamamı 

moloz ve kesme taşlarla inşa edilmiştir. Cephe bitişleri ve pencere açıklıklarının 

çevresinde kesme taş kullanılmıştır (Şekil A.57). Cephenin güneydoğu cephesi ile 

birleştiği köşede birinci kat seviyesinde, 6.20, 5.66 ve 4.62 kotlarında üç adet 

bezemeli kesme taş bulunmaktadır. Bu taşlardan  4.62 kotunda bulunan bezeme ibrik 

şeklindedir. Ancak diğer iki bezeme somut bir şekil ifade etmemektedir (Şekil A.58).  

Yöre halkından öğrenildiği kadarıyla, cephede bulunan bu ibrik bezemesinin yapının 

bir yerinde gömülü bir hazineye işaret ettiğine inanılmış. Bu nedenle de daha önce 

bahsedildiği üzere define avcıları tarafından yapının içi ve bahçesinde defalarca 

kaçak kazılar yapılmıştır.  

Cephede bulunan ahşap karkas sistemle inşa edilmiş çıkma, üç adet profilli taş 

payanda ile desteklenmiştir. Çıkmanın üzerinde üç adet ahşap giyotin pencere 

bulunmaktadır (Şekil A.59). Dış etkenlerden ve yapının yıllarca bakımsız 

kalmasından dolayı ciddi hasar görmüş çıkmada sıvalar dökülmüş ahşap karkaslar 

açıkta kalmış ve yer yer karkas sistem dolgusunun yok olduğu görülmektedir. Çıkma 

altında bulunan kaplama tahtalarından da 2K 02 mekanına karşılık gelen döşemenin 

sehim yaptığı açıkça görülmektedir. Çıkmanın kuzeybatı bitişinde günümüzde 
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yıkılmış olan ahşap balkonun kapısı ve döşeme destekleri görülmektedir (Şekil 

A.61). 

Cephenin geri kalanında dört adet daha açıklık bulunmaktadır. Güneydoğu cephesine 

yakın olan köşede 1K 02 mekanından cepheye açılan kepenkli bir açıklık 

görülmektedir.  Mekanın içinden yapılan tespitlerde kepengin arkasında ahşap 

giyotin pencere olduğu bilinmektedir. Açıklığın üst ve alt  ahşap lentoları cephede 

açıkça görülmektedir (Şekil A.60). Bir diğer açıklık ise 2K 01 mekanından Kurdoğlu 

sokağına açılan sonradan değiştirilmiş olduğu düşünülen ahşap penceredir. Çevresi 

kesme taşla örülmüş pencerenin üst ve alt lentoları ahşaptır. Yapılan incelemede 

kepenk izine rastlanmamıştır (Şekil A.61).  Kuzeydoğu cephesinde bulunan diğer iki 

açıklığın, yapı döşemeleri yıkılıp mekan  bölüntüleri kaybolduğundan mekan ilişkisi 

olarak karşılıkları bilinememektedir. Üst kotu 10.37 metre olan pencere boşluğunun 

doğramaları yok olmuş açıklığı çevreleyen taşları da zarar görmüştür (Şekil A.62).  

6.26 metre kotunda bulunan diğer açıklık ise çift kanatlı ahşap kepenk ile kapatılmış 

ve kepenk önünde demir şebeke bulunmaktadır. Açıklığın lentolarının ahşap olduğu 

görülmektedir (Şekil A.63). 

Cephede 2K 02 mekanının üzeri ahşap strüktürlü alaturka kiremit dizilmiş kırma 

çatıdır. Cephenin geri kalanında ise çatı örtüsünün özgününde toprak dam olduğu 

bilinmekle beraber günümüzde tamamı yıkılmıştır. Toprak damın yıkılmasıyla 

beraber cephenin üst kotunda da yer yer malzeme kayıpları görülmektedir. Cephenin 

neredeyse  orta noktasına denk gelen duvar üst kotunda görülen malzeme kaybının 

fazla olması ve aynı hizada yapı içinde bulunan ocaklar burada bir baca (yerel tabirle 

puğare) olduğunu düşündürmektedir (Şekil A.64). 

Cephede çıkma dışında kalan moloz ve kesme taş bölümlerde de bozulmalar 

görülmektedir. Cephenin kuzeybatı tarafında 6.26 kotunda bulunan açıklığın 

yanından başlayarak alt kotlara devam eden çimento esaslı malzeme kullanımı 

görülmektedir. Çimentolu onarımın yapıldığı bölümde bir adet pik su iniş borusu 

görülmektedir. Avlu cephesinden görülen ikinci katın kuzeybatı duvarında bir tezgah 

bulunmaktadır. Bu mekanda kullanılan suyun yerleştirilmiş bu pik boruyla dışarı 

atıldığı görülmektedir. Günümüzde paslanmış halde bulunan pik borudan sızan sular 

nedeniyle cephenin bu kısmında, alt kotlarına bakıldığında moloz taş örgüde derz 

boşalmaları görülmektedir (Şekil A.65).  ZK 03 mekanında da çimentolu onarımın 

yapıldığı kısma karşılık gelen duvarda malzeme kaybı görülmüştü. Bu malzeme 
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kayıpları ve derz boşalmaları duvarın dayanımını ciddi şekilde azalttığı için, onarım 

maksadıyla kullanıcılar tarafından çimento esaslı bu malzeme uygulanmıştır. 

Ayrıca  kemerli kapı üzerinden yapı cephesi boyunca devam eden kablolar 

görülmektedir. Komşu yapılarda da devam eden bu kablolar sokakta bulunan elektrik 

direğinden geldiği görülmektedir. Cephe üzerinde çıkmanın altında da bu kablolara 

bağlı üç adet aydınlatma elemanı dikkat çekmektedir (Şekil A.66). 

3.5.2  Güneydoğu cephesi 

Yapının güneydoğu cephesi ana giriş kemerinin dayandığı cephedir. Zemin ve birinci 

kat moloz ve kesme taş örgü, ikinci kat moloz dolgulu ahşap karkas sistemle inşa 

edilmiştir. Kuzeybatı cephesinde olduğu gibi bu cephede de kagir sistem kullanılmış 

katlarda köşeler ve pencere açıklıklarının çevresinde kesme taş, geri kalan 

bölümlerde moloz taş kullanılmıştır (Şekil B.11). Cephe, kuzeybatı cephesinde 

olduğu gibi zemin kat hizasına kadar sağırdır. Pencere açıklıkları birinci kat ve ikinci 

katta görülebilmektedir ( Şekil A.67). 

Cephenin güneybatı cephesiyle birleştiği köşede ikinci kat seviyesinde 355 cm 

genişliğinde, üç adet ahşap payanda ile taşınan bir çıkma görülmektedir. Çıkmanın 

üzerinde dört adet pencere bulunmaktadır. Bunlardan üçü güneydoğu cephesinde biri 

ise çıkmanın cepheye saplandığı bölümde kuzeybatıya bakar şekilde 

konumlanmaktadır (Şekil A.68). Yapının diğer pencereleri gibi çıkmada görülen 

pencereler de ahşap giyotin pencerelerdir ve oldukça hasarlı durumdadırlar. Bu 

pencerelerin önünde demir şebekeler bulunmaktadır. İç mekanların ahşap 

kirişlemeleri çıkma yüzeyinde açıkta durmaktadır. Yapının birinci kat seviyesinde 

görülen dört adet ahşap giyotin penceresi bulunmaktadır. Kuzeybatı cephesine yakın 

olan iki pencerenin oldukça hasarlı olduğu diğer iki pencereninse daha sağlam 

durumda oldukları tespit edilmiştir. Tamamı ahşap lentolu olan bu pencerelerden 

sadece bir tanesinde ahşap kepenk görülmüştür. Hasarlı kepekten sadece bir kanat 

kalmıştır. Kuzeybatı cephesinde olduğu birinci kat seviye pencerelerinin tamamının 

kepenkli olduğu ancak zamanla yok oldukları düşünülmektedir. Aynı zamanda bu 

dört pencerenin tamamında demir şebeke görülmektedir. Kepenkli pencereye 

bakarsak demir şebekenin giyotin pencere ile kepenk arasına uygulandığı 

anlaşılmaktadır (Şekil A.69-70). 
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Cephenin geriye kalan üç penceresi ikinci kat seviyesinde kuzeybatı duvarına yakın 

bulunanlardır. Bu üç ahşap giyotin pencereler de yapının genelinde olduğu gibi ciddi 

hasarlıdır. Kepenk izine rastlanmamakla birlikte, demir şebeke kullanımı burada da 

mevcuttur (Şekil A.71). 

Güneydoğu cephesinden görülen çatı sadece kırma çatıdır. Çatıların saçak 

genişlikleri 30-35 cm arası değişmektedir. Bu değişimin nedeninin yapıdaki hasar 

olduğu düşünülmektedir. Saçak altları ahşap kaplamadır (Şekil A.72). 

Cephenin kuzeybatı cephesi ile birleştiği noktada 5.66, 6.02 ve 6.29 kotlarında 

bulunan kesme taşlarda bezeme görülmektedir. 6.02 kotunda bulunan taşta görülen 

bir kılıç bezemesidir. Diğer bezeme motifleri somut bir şekil ifade etmemektedir 

(Şekil A.73). 

Cephede, zemin kotuna yakın bölümlerde moloz taş örgüde derz boşalması ve 

çimento esaslı malzeme ile onarımlar görülmektedir. Çimentolu onarım ince bir hat 

olarak cephenin ortasından birinci kat seviyesine kadar çıkmaktadır (Şekil A.73).  

İkinci kat seviyelerinde yüzeyler sıvalıdır. Ancak bu sıvalarda yer yer dökülmeler 

görülmektedir. Ahşap karkas sistem ve moloz dolgular açığa çıkmıştır (Şekil A.74). 

3.5.3  Güneybatı cephesi 

Yapının yıllar boyu geçirdiği yıkılmalar en çok güneybatı cephesinin görünüşünü 

değiştirmiştir (Şekil B.12). Yapının, ahşap sofaları, ahşap dikmeleri ve ahşap 

merdiveni tamamen yok olduğundan günümüzde özgün halinden çok farklı 

görünmektedir (Şekil A.76). 

Güneydoğu cephesinden gelen duvar kesme taş olarak çıkmanın bulunduğu kota 

kadar devam etmektedir. Kuzeydoğu cephesiyle güneybatı cephesini bağlayan 

duvarın da çıkma bölümü hariç  bütün katlar boyunca devam ettiği görülmektedir. 

Cephenin zemin kat seviyesinde güneydoğu cephesi duvarına yakın bölümde 

kapatılmış ahşap lentolu bir pencere izi görülmektedir (Şekil A.77). Kapatılmış 

pencere açıklığının  212 cm kuzeybatısında ZK 03 mekanına giriş bulunmaktadır. 

Doğraması ve kanadı yok olmuş kapının hasarlı ahşap lentoları görülmektedir (Şekil 

A.78). Giriş kapısının 208 cm kuzeybatısında yine doğraması yok olmuş ahşap 

lentolu pencere açıklığı bulunmaktadır (Şekil A.79). Pencere açıklığının 301 cm 
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kuzeybatısında moloz yığınları nedeniyle tam  incelenemeyen doğrama ve kanadı 

yok olmuş kapı açıklığı bulunmaktadır (Şekil A.80). 

ZK 03 mekanının güneybatı cephesinde incelenen bu bölümünde açıklıkların 

üzerinde, ahşap sofa döşemesinin taşıyıcı kirişlerinin kalıntıları görülmektedir (Şekil 

A.81). 

Birinci kat seviyesinde dördü kapı, ikisi pencere olmak üzere altı açıklık 

bulunmaktadır. 1K 02  mekanına açılan ahşap söveli ahşap kapısı 88 cm genişliğinde 

191 cm yüksekliğindedir (Şekil A.82).  Bu kapının güneydoğusunda, duvar 

yüzeyinde görülen iz ve eski fotoğraflardan görüldüğü üzere bir mekanın daha 

bulunduğu anlaşılmaktadır (Şekil A.83). Döşeme ve duvarları yok olmuş mekanın 

güneydoğu cephesinden gelen moloz taş duvarın iç yüzeyinde de yıkılmış duvarın izi 

bulunmaktadır (Şekil A.84). 

1K 01 mekanına açılan ahşap söveli bir kapı ve pencere açıklığı bulunmaktadır. 

Pencere açıklığı tek kanatlı kepenk ile kapatılmış ve demir şebekelidir (Şekil A.85). 

Kapının ve pencerenin ahşap sövelerinde dış etkenlerden dolayı bozulmalar 

görülmektedir.  

Bu cephenin birinci kat seviyesinde bulunan diğer kapı ve pencere açıklığından 

yapının özgün halinde ulaşılan mekanın döşemesi ve duvarı yok olmuştur (Şekil 

A.86). Ancak, ZK 03 mekanının birinci kat seviyesinde, kuzeydoğu ve güneybatı 

duvarlarına bakıldığında mekanın yıkılan duvar ve döşeme izleri kolaylıkla 

görülebilmektedir (Şekil A.87). 

Bu kapının kuzeybatısında yok olmuş başka bir odanın duvar izi görülmektedir. 

Mekanın diğer duvar izi de kuzeybatı duvarında bulunmaktadır (Şekil A.88).  

Döşeme ve duvarları yıkılmış bu mekanın içinde kalan kapağı yok olmuş bir gömme 

dolap nişi görülmektedir (Şekil A.89). Ayrıca mekanın kuzeybatı duvarında isli 

yüzeyden özgün halinde ocak olduğu anlaşılan bölüm bulunmaktadır ancak ocakta 

günümüzde ciddi malzeme kaybı görülen  ve bu ocağın iki yanında nişler 

bulunmaktadır (Şekil A.90). 

Cephenin ikinci kat seviyesinde güneydoğu cephesi  ile birleştiği yerde 2K 02 

mekanının güneybatısında, günümüzde yıkılmış bir mekan daha bulunmaktadır. Bu 

mekanın güneybatı cephesi duvarının bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir (Şekil 

A.91).  Bu duvarın üzerinde bir adet ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Mekanın 
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döşemesinin çökmüş haldedir. Mekanın yok olmuş kuzeybatı duvarının izi 2K 02 

mekanı giriş kapısının yanında görülmektedir.  

2K 02 mekanının  kapısı yapının geri kalanında görülen ahşap kapılardan farklıdır. 

Ancak 2K 02 mekanının güneybatısında bulunan mekanın yıkılmasıyla, 2K 02 

mekanının kapısı da hasar görmüş, duvardan ayrılmış ve güneybatıya doğru 

eğilmiştir (Şekil A.92). 

2K 01 mekanına giriş kapısı çift kanatlı ve camlıdır. Sofalı evlerde ana yaşam 

mekanı olarak belirtilen bu mekan kemerli bir girişe sahiptir (Şekil A.93). 

Günümüzde yıkılmış olan ikinci kat ahşap açık sofadan ulaşılmaktadır. Dış etkenler 

nedeniyle kapının kemeri bozulmuş sıva dökülmeleri gözlenmiş kemerin ahşap 

elemanları açığa çıkmıştır. 

İkinci katta özgün durumda üç mekan daha bulunmaktaydı ancak bu mekanların 

döşeme ve duvarları tamamen yok olmuştur. Yapının kuzeydoğu ve kuzeybatı 

duvarlarının avluya bakan yüzlerinde bu mekanların duvar izleri görülmektedir 

(Şekil A.94). 

Cephede 2K 02 ve bu mekanın güneybatısında döşemesi yıkılmış mekanın üzeri 

alaturka örtülü kırma çatıdır. Yapının geri kalanında bulunan toprak damın tamamı 

yok olmuş izine rastlanmamaktadır.  

Güneydoğu cephesinden gelen duvarın 4.12 kotunda bulunan kesme taşı üzerinde, 

kılıç taş bezeme görülmektedir (Şekil A.95). 

Cephede görülen en önemli bozulmalar yıkılmış ahşap sofalar ve merdivenlerdir. 

Bunların dışında cephe yüzeyinde sıva dökülmeleri ve malzeme kayıpları dikkat 

çekmektedir. 

3.6  Yapı Bileşenleri 

3.6.1  Kapılar 

Yapıda bulunan avlu giriş kapısı hariç bütün kapıların özgün olduğu görülmektedir. 

Yapıda beş adet özgün ahşap kapı bulunmaktadır. Özgün kapısı yok olmuş kemerli 

avlu girişi çift kanatlı niteliksiz demir kapı ile kapatılmıştır.  

Zemin katta iki adet kapı boşluğu bulunmaktadır. Ancak yıllar içerisinde yapının 

geçirdiği bozulmalar sonucu ikisi de günümüzde yok olmuştur.  
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Birinci katta yıkılmış ahşap sofaya açılan dört adet kapı boşluğu bulunmaktadır. 

Bunlardan birinin ahşap doğrama ve kanadı yok olmuştur. Birinci katta yapının 

özgün halinde var olan ancak günümüzde yıkılmış iki odası daha bulunmaktadır. 

Ancak bu odaların ahşap karkas duvarlar ve ahşap döşemeleri gibi kapıları da yok 

olmuştur. Rölöve çalışmaları sırasında birinci kat seviyesinde üç adet ahşap kapı 

tespit edilmiştir. Bu  ahşap kapılar K2 detayında görüldüğü gibi üretilmiştir (Şekil 

3.1). 

İkinci kat seviyesinde yıkılmış ahşap sofaya açılan iki adet kapı görülmektedir. 

Ancak yapının geçirdiği bozulmalar nedeniyle yıkılan mekanların kapıları 

incelenememiştir. 2004 yılına ait fotoğraflarda ikinci katta yapının özgün  halinde 

altı adet kapı bulunduğu görülmektedir. Günümüze kadar gelmiş iki ahşap kapıdan 

biri 2K 01 mekanına açılan çift kanatlı camlı ahşap kapıdır. Kapı iki açılır, iki sabit 

olmak üzere dört kanattan oluşan kapının detayı K3 pozunda görülmektedir. Her 

kanat düşeyde yarıya bölünmüş ve üstte kalan bölüm dörde bölünerek cam 

takılmıştır. Kanatların alt yarısında ise ahşap tablalar bulunmaktadır. Kemerli geçişin 

altında bulunan kapı yapıda görülen diğer kapılardan farklıdır. Bu da 2K 01 

mekanının ana yaşam mekanı olduğunu göstermektedir. Kozan’da diğer tescilli tarihi 

yapılarda yapılan incelemelerde kemerli çift kanatlı kapıların bulunduğu mekanların 

birincil yaşam  mekanları olduğu görülmüştür. İkinci katta bulunan diğer ahşap kapı 

2K 02 mekanına aittir. Bu ahşap kapı yapıda görülen diğer kapılardan farklıdır (Şekil 

3.2). Kullanılan malzeme ve boyutları bakımından özgün kapılara benzerlik 

göstermektedir. 2K 02 mekanına girilemediğinden kapı daha detaylı olarak 

incelenememiştir. 
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Şekil 3.1: K2 kapı tipinin detay çizimleri. 
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Şekil 3.2 : K3 kapı tipinin detay çizimleri. 

 

3.6.2  Pencereler 

Yapının özgün pencerelerinin tamamı düşey yönde hareket eden ahşap giyotin 

pencerelerdir. 2K 01 mekanında bulunan pencere hariç yapının bütün pencereleri 

özgündür. Bölgede görülen diğer örneklerde olduğu gibi zemin katta yapının 

kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerinde açıklık bulunmamaktadır. Zemin katın avlu 
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cephesine bakan duvarında ise iki adet pencere açıklığı görülmektedir. Bu 

açıklıklardan güneydoğu duvarına yakın olan kullanıcılar tarafından moloz taş dolgu 

ile kapatılmıştır. ZK 03 mekanı ana giriş kapısının kuzeybatısında olan pencerenin 

ise bütün ahşap elemanları yok olmuştur. ZK 03 mekanının  özgün kullanımının ahır 

olduğu düşünüldüğünden burada yalnızca ahşap bir kepenk olduğu düşünülmektedir. 

Yapının birinci katında ise günümüzde incelebilen iki adet kepenkli açıklık, altı adet 

giyotin pencereli açıklık bulunmaktadır. Yapının 2004 fotoğrafları incelendiğinde 

yıkılan mekanların pencereleri de eklendiğinde bu sayı artmaktadır. 1K 01 mekanının 

güneybatı duvarında bulunan açıklık doğramaya metal menteşelerle uygulanmış N1 

detayında görülen tek kanatlı ahşap kepenk ile kapatılmıştır. Ahşap kasa ve söveli 

kepengin önünde demir parmaklık bulunmaktadır (Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3 : N1 kepenk tipinin detay çizimleri. 

Birinci katta bulunan pencerelerin tamamı P1 detayında üretilmiştir. 1K 02 

mekanında,  kuzeydoğu cephesine açılan bir adet düşey yönde hareket eden P1 

detayında görülen ahşap giyotin pencere bulunmaktadır (Şekil 3.4). Giyotin 

pencerenin hareket eden alt kısmı dört parçaya bölünmüş, sabit kısmı ise düşeyde 

ikiye bölünmüştür. İçerisinde bulunduğu nişin cepheye yakın kısmına uygulanmış 
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olan ahşap giyotin pencerede yine, cepheye bakan yönde demir parmaklık ve ahşap 

kepenk bulunmaktadır. Birinci katta sadece bu pencerede görülen ahşap kepengin 

özgün durumda bu kat pencerelerinin tamamında bulunduğu, izlerden görülmüştür. 

Hem parmaklık, hem kepenk kullanımının birinci katta güvenlik için olduğu 

düşünülmektedir. Pencereye takılmış olan camların bir kısmı kırılmış ve ahşap 

bölümler dış etkenlerden dolayı hasar görmüştür. 1K 02 mekanında bulunan diğer iki 

açıklık ise güneydoğu duvarında bulunmaktadır. Bu pencerelerden kuzeydoğu 

duvarından 89 cm uzaklıkta bulunan pencerenin ahşap giyotin elemanları 

kaybolmuştur. Yapının su almasını önlemek adına mekan içerisinden bu açıklık 

ahşap mukavvalarla kapatılmıştır. Ahşap kepengi yok olmuş açıklığın demir 

parmaklıkları korozyona uğramıştır. Güneydoğu duvarında bulunan diğer pencere ise 

kuzeydoğu duvarından 239 cm uzaklıktadır. Giyotin pencerenin hareketli kısmı yok 

olmuş sabit üst kısım ise oldukça hasarlı durumdadır. Ahşap kepenk kanatlarından 

sadece birisi günümüzde görülebilmektedir. Kepenk ve giyotin pencere arasına 

yerleştirilmiş demir parmaklıklar ise korozyona uğramış ve bir kısmı yuvalarından 

çıkmış durumdadır. Kuzeydoğu duvarında bulunan ahşap giyotin pencereden farklı 

olarak bu pencerede pencerenin sabit kısmının dörde bölündüğü görülmektedir. 

Mekanın içerisinde yerde bulunan ve bu pencereye ait olduğu düşünülen giyotin 

pencere parçası da yine dörde bölünmüş ve demir kulplara sahiptir. Birinci kat 

seviyesinde bulunan diğer iki pencere güneydoğu cephesine açılmakta olup 

bulundukları mekan döşeme ve duvarları yok olmuştur. Bu pencerelerden 1K 02 

mekanının güneybatı duvarından 20 cm uzaklıkta olanı yine ahşap giyotin pencere 

tipindedir. Yok olan mekana ait olan bir diğer pencere de yine 1K 02 mekanının 

güneybatı duvarından 164 cm uzaklıkta bulunmaktadır. Bu giyotin pencerenin de her 

iki kayıdı günümüzde görülebilmektedir. Bu yok olmuş mekana ait iki pencerenin alt 

ve üst kayıtlarının düşeyde iki parçaya bölündüğü görülmektedir. Birinci kat 

seviyesinde yapının avluya göre kuzeybatısında döşeme ve duvarları yok olmuş iki 

mekan daha bulunmaktadır. Bu mekanlardan kuzeybatı duvarı yakınında olan  

mekanda, doğraması yok olmuş kuzeydoğu cephesine açılan bir pencere açıklığı 

görülmektedir. Yapının özgün halinde ahşap giyotin penceresi olduğu düşünülen 

açıklığın günümüze kadar sadece ahşap kepengi kalmıştır.  

Yapının ikinci katında 13 adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapının tamamında 

görülen giyotin pencere tipi 2K 01 mekanında değişiklik göstermektedir. 2K 01 
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mekanında bulunan ve kuzeydoğu cephesine açılan P2 detayında görülen iki kanatlı 

penceredir (Şekil A.51). Pencerenin ahşapları incelendiğinde yapının geri kalanında 

görülen ahşaplardan daha kalitesiz bir ahşap kullanımı görülmektedir. Pencere tipinin 

değişikliği ve kullanılan ahşabın kalitesi bu pencerenin kullanıcılar tarafından 

değiştirildiği düşüncesini doğurmaktadır. İkinci katta bulunan diğer pencereler 

yakından incelenememiştir. Ancak yapının birinci katında görülen P1 poz numaralı 

pencereler gibi giyotin oldukları cephelerden anlaşılmaktadır. Girilemeyen 2K 02 

mekanında üçü güneydoğu, üçü kuzeydoğuda olmak üzere altı adet ahşap giyotin 

pencere bulunmaktadır. 2K 02 mekanının güneydoğu cephesinde bulunan üç 

pencereden ortada bulunan pencerenin tamamı yok olmuş günümüzde sadece ahşap 

söveleri kalmıştır. Pencerelerden kuzeydoğu cephesine yakın tarafta bulunan 

pencerenin hareketli olan kaydı yok olmuş sabit olan kayıt ise oldukça hasarlı 

durumdadır. Mekanın güneydoğu cephesinde bulunan diğer pencere yine ahşap 

giyotin tipindedir. İki kaydı da günümüze kadar gelmiş olan pencere cepheden 

incelendiği kadarıyla oldukça hasarlıdır. 2K 02 mekanının güneydoğu cephesinde 

görülen pencerelerin giyotin üst ve alt kayıtlarının dört parçalı olduğu görülmektedir. 

2K 02 mekanının diğer üç penceresi kuzeydoğu cephesinde bulunmaktadır. Mekanın 

çıkma yapan kısmında bulunan pencereler dış etkilerden ciddi hasarlar görmüştür. 

Ahşap giyotin tipte olan bu pencerelerin kayıtları hasarlı olarak günümüze kadar 

gelmiştir. Üst ve alt kayıtları dörder parçaya bölünmüş olan pencerelerin camlarının 

bir kısmı kırılmış ve mekanı dış etkenlere daha savunmasız hale getirmiştir. Yapının 

güneydoğu cephesinde bulunan diğer üç pencere 2K 02 mekanının güneybatısında 

yer alan döşeme ve duvarları yıkılmış mekana aittir. Bu pencereler düşey yönde 

hareket eden ahşap giyotin tipte pencerelerdir. Camları kırılmış olan pencerelerin alt 

ve üst kayıtları dörder parçaya bölünmüştür. Yıkılmış olan mekana ait bir diğer 

pencere de kuzeydoğu cephesine bakan ahşap giyotin penceredir. Çıkmanın 2K 02 

mekanı ile birleştiği yerde bulunan pencerenin sabit ve hareketli kayıtları dört 

parçaya bölünmüştür. Yıkılmış mekanın güneybatı cephesine açılan ahşap giyotin 

penceresinin ahşap kayıtlarından sabit olanı yok olmuş, hareketli olanın ise camları 

yok olmuş ve hasarlıdır. İkinci katta görülen son pencere ise yapının kuzeydoğu 

cephesinde bulunmaktadır. Ait olduğu mekanın döşeme ve duvarları yıkılmıştır. 

Pencerenin ahşap söve, kasa ve kayıtları yok olmuştur. İkinci katta bulunan 

pencerelerde ahşap kepenk izine rastlanmamıştır. Ancak tamamında demir parmaklık 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Parmaklıkların bir kısmı yok olmuş kalanlar ise 
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korozyona uğramıştır. İkinci katta kullanılan bu parmaklıkların birinci katta olduğu 

gibi, güvenlik nedeniyle kullanılmış olabileceği düşünülmekle beraber çiçek 

saksılarını tutmak için de yapılmış olma ihtimali akla gelmektedir.  

 

 

Şekil 3.4 : P1 pencere tipinin detay çizimleri 



32 

 

Şekil 3.5 : P2 pencere tipinin detay çizimleri. 

3.6.3 Merdivenler 

Yapının ahşap elemanlarının birçoğu gibi ahşap merdiveni de günümüzde yıkılmıştır. 

Yapının avludan birinci kata ulaşan merdiveni taştan yapılmıştır. 2004 yılına ait 

fotoğraflara bakıldığında taş merdivenin avluya oturan ilk üç basamağının yok 

olduğu anlaşılmaktadır. Her basamağı tek parça taşlardan oluşan merdivenin alt 

kısmı moloz taş dolgu ile doldurulmuştur. Merdivenin moloz taş dolgu ve 

basamaklarının üzerinde çimentolu onarımlar görülmektedir. Birinci kat seviyesine 

ulaşan son basamakta büyük malzeme kayıpları görülmüştür. Merdivenin avluya 

göre kuzeydoğu yüzünde moloz taş dolguda boşalmalar olmuş bu da merdivenin 

dayanımını ciddi ölçüde azaltmıştır. Taş merdivenle ulaşılan birinci kattan ikinci kata 

ulaşımı sağlayan ahşap merdiven günümüzde tamamen yok olmuştur (Şekil A.14). 

Yapının 2004 yılı fotoğraflarında çökmüş halde görülebilen merdivenin yapım 

sistemi buradan incelebilmektedir. Taş merdivende korkuluk izine rastlanmamıştır. 

Bölgede yapılan tipolojik incelemelerde taş merdivenlerde korkuluğa 
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rastlanmamıştır. Bu merdivenlerin dışında girilemeyen 2K 02 mekanında da çatı 

arasına çıkmak için seyyar ahşap bir merdiven görülmüştür. 

3.7  Strüktürel Özellikleri 

Gökçelik Konağı kagir yığma duvarlar üzerine ahşap karkas sistemle inşa edilmiş bir 

yapıdır. Yapının kuzeydoğu ve kuzeybatı duvarları zeminden başlayarak bütün katlar 

boyunca çıkmaların bulunduğu bölümler hariç 53-65 cm arası değişen kalınlıklarda 

moloz ve kesme taş olarak devam eder. Yapının cephe köşelerinde kesme taş 

kullanılmış kesme taşların iç mekan karşılıklarında ise moloz taş örgü görülmüştür. 

Kesme taş büyüklükleri 37cmx 63cm’dir.  Yığma duvarlar üzerine gelen duvarlar ise 

moloz taş dolgulu ahşap karkas sistem ile yapılmıştır. Yapının ara duvarlarında da 

moloz taş dolgulu ahşap karkas sistem kullanılmıştır. Pencere ve kapı taşıyıcılığında 

kullanılan ahşap hatıllar dışında yapıda hatıl izine rastlanmamıştır. Ahşap karkas 

sistemde, 7-10 cm kalınlığında değişen çam ahşap elemanlar kullanılmıştır. 10-

12cmx14cm boyutlarında ahşap kirişler üzerine oturan ahşap döşemeler ve  iki farklı 

sistemle kapatılmış çatı yapının diğer taşıyıcı elemanlarıdır. ZK 03 mekanında 

görülen ahşap payandalar, birinci katta bulunan ahşap karkas duvar hizasına 

gelmektedir. Ahşap karkas duvar hizasında bulunan ahşap kirişin altına yerleştirilen 

payanda duvarın ağırlığını kagir duvarlara aktarmaktadır.  

3.7.1  Temeller 

Sondaj ve kazı çalışması yapılamadığı için yapının temeline ilişkin kesin bir bilgi 

edinilememiştir. Ancak yapının eğimli bir parselde bulunması ve yapının kuzeydoğu 

cephesinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde tespit edilen 218 cm’ lik kot farkı temelin 

kademeli yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. 

3.7.2  Duvarlar 

3.7.2.1 Kagir duvarlar 

ZK 03 mekanını çevreleyen bütün duvarlar 53-65 cm arasında değişen kalınlığa 

sahip moloz taş örgü duvarlardır. Bu duvarlardan kuzeydoğu ve kuzeybatıda bulunan 

duvarlar yapıdaki çıkmalar hariç  bütün katlar boyunca devam etmektedir. 

Güneydoğu ve güneybatı duvarları  ise yapının ikinci katına kadar moloz taş yığma 

duvar olarak devam etmektedir. Moloz taş yığma duvarlar yapının üst katlarında 
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bulunan ahşap karkas duvarlar ve çatı strüktüründen gelen düşey yükleri temele 

aktardığından yapının en önemli taşıyıcıları durumundadır.  

ZK 03 mekanının üzerinde devam eden mekanların döşemelerini taşımak için 

duvarlarda bulunan oyuklara kuzeydoğu-güneybatı yönünde oturtulmuş ana ahşap 

kirişlerin üzerinde, ahşap döşeme kaplamasının yerleştirildiği kuzeybatı-güneydoğu 

yönünde uygulanmış kirişler bulunmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde 

yerleştirilmiş kirişler, sadece iki tanesi günümüze kadar gelmiş payandalarla yığma 

duvardan desteklenmiştir.  

ZK 03 mekanı duvarlarında ahşap hatıl izine rastlanmamıştır. Ancak pencere ve 

kapıların üst ve altlarında duvarda açıklıklardan dolayı oluşan zayıf noktaları 

desteklemek için ahşap atkı kirişleri görülmektedir. Mekanda bulunan açıklıkların 

çevresinde kesme taş kullanılmıştır. 

3.7.2.2 Ahşap karkas duvarlar 

Yapıda görülen ahşap karkas duvarların içi moloz dolguludur. Yapının zemin katında 

ahşap karkas duvar bulunmamaktadır. Ahşap karkas sistem duvarları 15-17 cm 

kalınlığındadır. Birinci kat seviyesinde ise ahşap sofa ve döşemelerinde yıkılmasıyla 

bu duvarların çoğu yıkılmıştır. 1K 01 mekanının kuzeybatı-güneydoğu duvarında 

ahşap karkas sistem kullanılmıştır. Kuzeybatı duvarında ise özgün durumda moloz 

dolgulu ahşap karkas sistemle uygulanmış olduğu anlaşılan duvar yıkılmış ve  üç 

ahşap eleman arasına briket dolgu ile yeniden inşa edilmiştir. İkinci katta 2K 01 

mekanının kuzeybatı ve güneydoğu duvarları moloz dolgulu ahşap karkas sistem ile 

inşa edilmiştir. 2K 02 mekanı kuzeydoğu yönünde çıkma yapmaktadır. Çıkmanın 

duvarları ve mekanın güneydoğu duvarı moloz dolgulu ahşap karkas sistemle 

yapılmıştır. Ahşap karkas çıkma üç adet taş payanda ile desteklenmiştir. Ciddi hasar 

görmüş çıkma duvarlarının sıvaları dökülmüş taşıyıcı ahşap karkasların açıkta kaldığı 

görülmektedir. Sıva dökülmesi nedeniyle dış etkenlere karşı korunaksız hale gelen  

moloz dolguda malzeme kayıpları görülmektedir. 2K 02 mekanı önünde döşemesi ve 

kuzeybatı duvarı tamamen yıkılmış bir mekan izi görülmektedir. Bu mekan 

güneydoğu yönünde çıkma yapmaktadır. Bu çıkmanın duvarları ve güneybatı duvarı 

ahşap karkas sistem ile inşa edilmiştir. Çıkma üç adet ahşap payanda ile 

desteklenmektedir. 

3.7.3  Döşeme sistemi 
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Yapının zemin katında avluya giriş kapısından başlayarak taş merdivene kadar 

devam eden şap tabaka görülmektedir (Şekil A.12). İlçenin genelinde incelenen 

avlulu evlerde döşeme kaplamasının kayrak taşı olduğu görülmektedir. Ancak 

Gökçelik Konağı’nı avlusunda özgün döşeme kaplaması görülmemiştir. Zemin kat 

özgün kullanımı ahır veya depo olduğu düşünüldüğünden mevcuttaki sıkıştırılmış 

toprak olan döşemelerin özgün olduğu düşünülmektedir. Ancak mekanda yapılan 

kazılar ve yığılmalar nedeniyle döşeme oldukça bozulmuştur (Şekil A.24). ZK 03 

mekanında üst katta devam eden ahşap karkas duvarların ağırlıklarını aktarmak için 

12cmx14cm boyutlarında ahşap payandalar kullanılmıştır.  

Birinci katta, 1K 01 döşemesi kuzeybatı-güneydoğu yönünde sıralanmış ahşap 

kirişlemenin üzerine 24-26 cm genişliğinde ahşap kaplamalarla oluşturulmuştur 

(Şekil A.31, A.37). Hasarlı ahşap döşeme kaplamalarında malzeme kayıpları 

görülmektedir. 1K 02 mekanı döşemesi, 1K 01 mekanı  gibi kuzeybatı-güneydoğu 

yönünde sıralanmış ahşap kirişlemenin üzerine 24-26 cm genişliğinde ahşap 

kaplamalarla oluşturulmuştur. Döşemenin ahşap kaplamalarında malzeme kayıpları 

görülmektedir (Şekil A.48). Döşeme kaplamalarında yapının diğer ahşap 

elemanlarında olduğu gibi çam kullanılmıştır. Yapının 2004 yılına ait fotoğraflarında 

görüldüğü kadarıyla, taş merdivenle çıkılan birinci kat sofası zemin kattan ahşap 

dikmeler ve payandalarla desteklenmekteydi. 

İkinci katta mekanlara geçişin sağlandığı ikinci kat sofası günümüzde yok olmuştur. 

Özgün halinde sofadan ulaşılan mekanlardan sadece 2K 01 ve 2K 02 mekanı 

günümüze kadar gelebilmiştir. 2K 01 mekanı döşemesi, kuzeybatı-güneydoğu 

yönünde sıralanmış 12cmx14cm’lik ahşap kirişlerin üzerine 24-26 cm genişliğinde 

ahşap kaplamalarla oluşturulmuştur. Mekanın üzerinde bulunan toprak dam 

örtüsünün çökmesi sonucu oluşan toprak tabakası nedeniyle ahşap kaplama yeterince 

incelenememiştir (Şekil A.52). 2K 02 mekanına güvenlik nedeniyle girilememiş ve 

döşeme sistemi incelenememiştir. 2K 02 mekanının güneybatı tarafında günümüzde 

ahşap karkas duvarları kısmen yok olmuş, ahşap döşemesi çökmüş bir mekan 

bulunmaktadır. Çökmüş döşeme kuzeydoğu-güneybatı yönünde sıralanmış ahşap 

kirişleme üzerine kuzeybatı-güneydoğu yönünde çakılan ahşap döşeme 

kaplamalarından oluşmaktadır (Şekil A.83). Yok olmuş ikinci kat sofası da birinci 

katta olduğu gibi kesiti yetersiz dikmeler ve payandalarla desteklenmekteydi.  
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Kullanıcı müdahalesi şap döşeme de bu taşıyıcıların üzerine yük olarak gelince ahşap 

sofa çökmüştür. 

3.7.4  Örtü sistemi 

Yapıda iki çeşit  çatı sistemi bulunmaktadır. Yapının güneydoğu tarafında bulunan 

ve 2K 02 mekanını da örten alaturka kiremit örtülü bir kırma çatı görülmektedir. 

Hasarlı durumda olan çatının bir kısmı çökmüş, alaturka kiremitlerin ve ahşap 

taşıyıcı elemanların bir kısmı yok olmuştur (Şekil A.91). Diğer çatı sistemi ise 

mekanların geri kalanının üstünü örten toprak dam çatıdır. Günümüzde yıkılmış olan 

toprak dam yapının 2004 fotoğraflarında görülebilmektedir.  

3.8  Malzeme ve Yapım Tekniği 

Yapının zemin ve birinci katının  tüm  taşıyıcı duvarları  53-65 cm moloz taş örgü ile 

yapılmış yığma duvarlardır. İkinci katta ise cumbaların olduğu kısımlarda moloz 

dolgulu ahşap karkas  sistem ile inşa edilmiştir. Moloz dolgulu ahşap karkas sistem 

yapının iç mekan duvarlarında da görülmektedir. Moloz taş yığma duvarlarda 

pencere açıklıkları altında ve üstünde ahşap hatıllar kullanılmıştır. Kapı 

açıklıklarında  ise ahşap hatıllar lento olarak kullanılmıştır. Yapıda sıvası dökülen 

cephelerde yapıda kullanılan malzeme ve yapım teknikleri incelenebilmektedir. 

Konakta yapılan incelemelerde yapıda kullanılan yapım sistemlerinin; yığma ve 

ahşap karkas, malzemelerin ise, taş, ahşap, demir, sıva, harç,  kiremit ve briket 

olduğu tespit edilmiştir. 

Taş:  Yapının zemin, birinci kat ve ikinci katın kuzeydoğu ve kuzeybatı yığma 

duvarlarında, ahşap karkas sistemde inşa edilmiş duvarlarda dolgu malzemesi olarak 

ve bahçe duvarlarında kullanılmıştır. Avludan birinci kata çıkan merdiven 

basamaklarında tek parça olarak, kapı pencere gibi yapı elemanları ve cephe 

köşelerinde kesme taş kullanılmıştır. 

Ahşap: Yapıda döşemeler, döşemeleri taşıyan kirişler, payandalar, pencere, kapı, 

kepenkler ve lentolar ahşaptan yapılmıştır. Yapının iç duvarları ve cumbalarda 

görülen karkas duvarlarda da ahşap kullanılmıştır. Ayrıca hasarlı çatı mertekleri de 

ahşaptır. Yapıda ahşap elemanlarda çam kullanılmıştır. 

Demir: Pencere ve kepenk korkuluklarında demir kullanılmıştır. Kapılar ve pencere  
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doğraması olmayan kepenklerin açılmasının sağlayan  “c” şeklindeki elemanlar 

demirdir. Doğrama bulunan kepenkli pencerelerde ise kepenkler kasalara demir 

elemanlar yardımıyla bağlanmıştır. Ayrıca kapı kilitlerinde de  demir kullanımı 

görülmektedir. 

Sıva ve harçlar: Yapıda taşlar arasında bağlantıları için kireç+kum karışım harç 

kullanılmıştır. Sıvalarda ise kireç+saman+kum karışımı harçlar kullanılmıştır. 

Yapının kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerinde ve taş merdivenin basamaklarında 

çimento katkılı harçlar bulunmaktadır. 

Kiremit: Yapının avluya göre  güneydoğu kanadında bulunan kırma çatının üst 

örtüsünde alaturka kiremit kullanılmıştır. 

Briket: Yapının 1K 01 mekanının kuzeybatı duvarı kullanıcılar tarafından briket 

kullanılarak yeniden örülmüştür.  

3.9  Bozulmalar ve Nedenleri 

Yapıda gözlenen bozulmaların incelenmesi ve nedenlerinin araştırılması yapının 

onarılması ve sorunların tekrarlanmaması açısından büyük önem taşır. Nedeni detaylı 

bir şekilde araştırılmayan ve uygun şekilde onarılmayan bozulmalar kısa sürede 

tekrar ortaya çıkabilmekte ve yapıya zarar verebilmektedir.  

Teze konu olan yapıda en önemli bozulma nedeni bakımsızlıktır. Yapının bilinen en 

eski sahibi Rüştü Gökçelik’ in oğlu Güney Gökçelik’ ten alınan bilgilere göre yapı 

yaklaşık yirmi senedir terk edilmiş durumdadır. Dolayısıyla yapının bakımı ihmal 

edilmiş kırılmış pencere camları yapının dış etkenlerden daha çok etkilenmesine 

neden olmuştur. Özgün durumda toprak olan damın su geçirimsizliğini koruması için 

yılda en az bir kez loğ taşı ile sıkıştırılması gerekmektedir. Ancak bu işlemi yapacak 

kimse olmayınca yıllar içerisinde su alan dam çökmüştür.(Şekil B.18) (Şekil A.97) 

Yapıda görülen bozulmaların bir çoğu da bu nedenle oluşmuştur. Dış etkenlere karşı 

korunmasız kalan yapının ahşap taşıyıcıları dayanımlarını yitirmiş ve sonuç olarak 

yıkılmıştır. Ayrıca strüktür tasarımında yapılan hatalar da bu yıkılmaları 

hızlandırmıştır. Sıvaların döküldüğü yerlerde onarım yapılmaması da taşıyıcı 

elemanlarda dayanım kaybına neden olmuştur. Yapıda görülen bozulmalar günden 

güne artmakta ve kalan yapı elemanların da görülen sorunlar büyümektedir. 
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3.9.1  Strüktürel bozulmalar 

Yapıda görülen strüktürel bozulmaların başlıca nedenleri, strüktür tasarımındaki 

hatalar ve bakımsızlık nedeniyle taşıyıcı elemanlarda görülen bozulmalardır.  

Zemin katta görülen moloz taş yığma duvarlar yapının ana taşıyıcı elemanlarıdır. Bu 

elemanlarda ZK 03 mekanının kuzeydoğu duvarında görülen malzeme kaybı hariç 

ciddi bir problem görülmemiştir. (Şekil A.25) Kırma çatı altında kalan 2K 01, 2K 02, 

1K 01, 1K 02  mekanları yapının diğer bölümlerine göre daha iyi korunmuş 

durumdadır. Toprak dam altında  bulunan mekanların damın çökmesi ile beraber yok 

oldukları düşünülmektedir.  

Yapının 2004 yılına ait fotoğraflarında görüldüğü kadarıyla, taş merdivenle çıkılan 

birinci kat sofası zemin kattan ahşap dikmeler ve payandalarla desteklenmekteydi. 

Ancak zaten  büyük kesitlere sahip olmayan bu ahşap elemanların sofa döşemesi 

üzerine kullanıcılar tarafından eklenen şap döşemenin ağırlığına ve dış etkenlere 

dayanamayarak çökmüş olduğu düşünülmektedir. Sofa üzerinden ulaşılan iki mekan 

da bu nedenle çökmüş ve yok olmuştur. Birinci kattan ikinci kata ulaşımı sağlayan 

ahşap merdiven üzerinde koruyucu bir çatısı bulunmaması nedeniyle dış etkenlere, 

özellikle yağmura, maruz kalmıştır. Yıllar içerisinde sudan etkilenmiş olan ahşap 

merdiven yıkılmıştır. Yok olmuş ikinci kat sofası da birinci katta olduğu gibi kesiti 

yetersiz dikmeler ve payandalarla desteklenmekteydi. Kullanıcı müdahalesi şap 

döşeme de bu taşıyıcıların üzerine yük olarak gelince ahşap sofa çökmüştür. Sofanın 

çökmesi ile beraber burada bulunan iki mekandan kuzeybatı duvarında bulunan 

mekan tamamen yok olmuş, güneydoğu duvarında bulunan mekanın ise güneybatı 

duvarından ve ahşap döşemeden kalıntılar günümüze kadar gelebilmiştir. 2004 yılına 

ait fotoğraflarda yapının ahşap sofalarının, ahşap dikmeler üzerine oturan ahşap 

kirişlere sıralanan kirişlerce taşındıkları görülmektedir. Toprak damın da yükünü 

ikinci kattan aktaran dikmeler ve kirişlerin yeterli kesit kalınlığına sahip olmadığı 

düşünülmektedir.  

3.9.2 Malzeme bozulmaları 

Uzun süre bakımsız kalan yapıda, hasarlı malzemeler genellikle, onları dış etkilerden 

koruyan diğer malzemelerin yok olması nedeniyle korunmasız kalmış ve bu etkenler 

nedeniyle bozulmaya uğramıştır.  
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ZK 03 mekanı kuzeydoğu duvarında moloz taş örgüde gözlenen malzeme kaybına, 

kullanıcılar tarafından sonradan yapıya eklenen su tesisatı borularından sızan suyun 

neden olduğu düşünülmektedir(Şekil B.22). Günümüzde bu borular hala mevcuttur. 

(Şekil A.25) Duvarın kuzeydoğu cephesinde de aynı noktada çimentolu harç ile 

onarım yapıldığı görülmektedir.(Şekil B.26) Çimentolu onarımın yapıldığı bölümde 

bir adet pik su iniş borusu da görülmektedir.(Şekil A.63) Avlu cephesinden görülen 

ikinci katın kuzeybatı duvarında bir tezgah bulunmaktadır. Bu mekanda kullanılan 

suyun yerleştirilmiş bu sac boruyla dışarı atıldığı görülmektedir. (Şekil A.98) 

Bakımı yapılmadığı için yıkılan toprak dam, etrafında bulunan moloz taş örgü 

duvarlarda da malzeme kaybına neden olmuştur. Kuzeydoğu cephesinde duvar üst 

kotunda görülen malzeme kaybının nedeninin burada bulunan ve toprak damın 

yıkılması ile beraber yıkılan bacanın (puğare) yeri olduğu düşünülmektedir. (Şekil 

A.99) Toprak damın yıkılmasıyla beraber altında bulunan  mekanlar dış etkenlere 

direk maruz kalmıştır ve zamanla ahşap elemanlarda suyun etkisiyle meydana gelen 

çürümeler nedeniyle ahşap karkas ve döşemelerin dayanımları azalmış ve yıkılmıştır. 

Ahşap karkas duvarlarda sıva dökülmeleri görülmektedir. Özellikle kuzeydoğu 

cephesinde bulunan cumbada yoğun sıva dökülmeleri görülmüştür. (Şekil A.59)  

Sıva dökülmeleri onarılmadığı için taşıyıcı ahşaplar dış etkenlerden korunamamış ve 

çürümüşlerdir. (Şekil B.26) Duvar dayanımı ciddi şekilde azalttığı görülen bu 

bozulma nedeniyle pencereler de hasar görmüştür. Sıva dökülmesinin yoğun 

görüldüğü bir başka nokta da güneydoğu cephesi ikinci kat seviyesidir. (Şekil A.68)  

Sıva dökülmeleri nedeniyle 2K 02 mekanı duvarının yapım sistemi açıkça 

görülebilmektedir. 
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4.  RESTİTÜSYON 

Yapının restitüsyon projesi hazırlanırken ev sahibi Rüştü Gökçelik’in çocuklarından 

Güney Gökçelik ve tarihçi Abdurrahman Kütük ile görüşülmüş. Eski 

fotoğraflarından yararlanılmış, yapı üzerindeki izler incelenmiştir. Günümüzde 

mevcut olmayan detaylar ilçede yapılan tipolojik inceleme ve yörede görüşülen 

kişilerden edinilen bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Yapının belgelenebilen en eski sahibinin, 1929 tarihli tapu kaydından edinilen 

bilgiye göre, Hasan oğlu Rüştü Gökçelik ve eşi Aynihayat Gökçelik olduğu 

belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren yapının konut olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Belgelenemeyen ancak yapı sahibi Rüştü Gökçelik’ in oğlu Güney Gökçelik  ve 

tarihçi Abdurrahman Kütük’ten edinilen bilgilere göre yapı, Fransız işgali 

döneminde ilkokul olarak kullanılmıştır. Yapının bu süreçlerde ciddi mekansal 

değişikliğe uğradığı gözlenmemiştir. Ancak özgün durumda yapı içinde ıslak hacim 

bulunmazken değişen yaşam standartları sebebiyle yapının bir mekanına ıslak hacim 

işlevi verildiği düşünülmektedir. Uzun yıllar kimsenin yaşamadığı konağın büyük bir 

bölümü bakımsızlıktan yıkılmıştır. Günümüzde tamamen yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıyadır. Tespit edilen en büyük kayıplar ahşap elemanlardadır. Ahşap döşeme ve 

taşıyıcı dikmelerin yok olmasının strüktürel sıkıntılara yol açtığı görülmüştür. Yirmi 

yılı aşkın bir süredir kimsenin yaşamadığı yapıda çeşitli tarihlerde define kazıları 

yapıldığı tespit edilmiştir. Bahçede bulunan kuyularda, zemin kat döşeme ve yığma 

duvarları bu kazılardan büyük zarar görmüş durumdadır.  

Yapının plan şeması ve işlevinde tarihi boyunca büyük değişiklikler 

görülmediğinden restitüsyon projesi tek dönem olarak ele alınmıştır. 

4.1 Yıkılan Mekanların Tamamlanması 

Yapının toprak damının yıkılmasının yapıda görülen ciddi oranda kayıpları arttırdığı 

düşünülmektedir. 2004 yılına ait fotoğraflarda yer yer yıkılmış olan toprak damın 

tam olarak ne zaman çöktüğü bilinmemektedir (Şekil A.100). Yok olmuş mekanların 
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tamamlanmasında yapı sahipleri, eski fotoğraflar ve yapıda görülen izlerden 

faydalanılmıştır (Şekil B.29). 

Günümüzde yok olmuş 1K 01 mekanına ulaşılan taş merdiven eski fotoğraflar 

incelenerek tamamlanmıştır (Şekil A.101).  1K 01 mekanından ulaşıldığı anlaşılan  

1K 05 ve 1K 06 mekanları arasında bulunan ahşap karkas duvar mekanın  kuzeydoğu 

ve güneybatı duvarlarında görülen izler ele alınarak belirlenmiştir. 1K 05 ve 1K 06 

mekanlarının ahşap döşeme kirişlerinden günümüzde görülenler kirişlemenin 

kuzeybatı-güneydoğu yönünde hizalandığını düşündürmektedir (Şekil A.102).   1K 

01 mekanından çapraz bir geçişle ulaşılan balkondan ulaşıldığı eski fotoğraflarda 

tespit edilmiş bir diğer mekan ise 1K 02 mekanıdır (Şekil A.103).  Mekanın 

güneybatı duvar yeri  kesme taş örgüde görülen izlerden belirlenmiştir. Mekanın 

kuzeybatı duvarının yerini ise 1K 03 mekanının avluya bakan duvarındaki izler 

göstermiştir. 1K 02 mekanının güneybatı duvarında yapının 2004 tarihli 

fotoğraflarında görüldüğü üzere bir kapı ve bir kepenkle kapatılmış açıklık 

bulunmaktadır (Şekil A.104). Sofadan ulaşılan son mekan ise 1K 07 mutfak 

mekanıdır. Mekanın kuzeybatı duvarında görülen izler, mekanın güneybatı duvarının 

buradan başladığını düşündürmektedir (Şekil B.41). Mekanın güneydoğu duvarı ise 

1K 06 mekanının avluya bakan duvar yüzeyindeki izlere dayanarak belirlenmiştir. 

(Şekil A.105)  Restitüsyon projesinde mutfak olarak belirlenen mekanda bulunan 

ocak, dolap ve nişler ayrıca Rüştü Gökçelik’in anlatımları ve yapının  2006 yılına ait 

fotoğrafı, bu mekanın mutfak olduğunu düşündürmüştür (Şekil A.90, F.112).   

Mekanın güneybatı duvarında kepenkli bir açıklık yapının 2004 fotoğraflarından 

tespit edilmiştir (Şekil A.106). Taş merdivenin sahanlığından başlayarak, 2K 01 

mekanına ulaşımı sağlayan ahşap merdiven günümüzde yok olmuştur. Yapının eski 

fotoğrafları ve tipolojik incelemeler sonucu restitüsyon projesine eklenmiştir (Şekil 

A.107, F.108).  2K 01 mekanından ulaşılan ilk mekan 2K 02 mekanıdır. Mekanın 

güneybatı duvarı, günümüzde kısmen durmaktadır. Restitüsyon projesinde  bu duvar 

tamamlanarak projelendirilmiştir. Yapının 2004 tarihli fotoğraflarından mekanın 

güneybatı duvarında iki pencere ve bir kapı açıklığı bulunduğu anlaşılmaktadır (Şekil 

A.109).  Kuzeybatı duvarının yerini  ise 2K 03 mekanının avluya bakan güneybatı 

duvarındaki izler göstermektedir. 2K 05 ve 2K 06 mekanı arasında bulunan duvar 

kuzeydoğu duvarındaki izler göz önüne alınarak belirlenmiştir (Şekil A.110). 2K 06 

mekanı güneybatı duvar izinin  ise mekanın kuzeybatı duvarında bulunan izler 
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olduğu düşünülmektedir. Bu katta bulunduğu eski fotoğraflardan tespit edilen son 

mekan 2K 07 mekanıdır. Mekanın kuzeybatı duvarında görülen izlerin güneybatı 

duvar hizasını gösterdiği düşünülmektedir. Ayrıca eski fotoğraflarda mekanın bu 

duvarında iki pencere açıklığı görülmektedir. Mekanın güneydoğu duvarı için yapıda 

hiçbir iz görülmemiştir. Bu nedenle eski fotoğraflardan yararlanılarak duvarın yeri 

belirlenmiştir (Şekil A.111).   

Yapının bahçesinde kuzeybatı avlu duvarında görülen bir takım izler burada bir 

tuvalet mekannı olduğunu düşündürmektedir. Bölgede incelenen örneklerde tuvalet 

mekanının, genellikle moloz taş kullanılarak basit örgü ile yapılmış olduğu 

görülmektedir. Bahçede görülen kalıntıda kesme taş örgü ve bir adet niş 

bulunmaktadır, bu da kalıntının yapının bahçesinde önceden bulunan başka bir 

yapıya ait olduğunu düşündürmektedir. Ancak kalıntı, konum olarak tuvalet işlevine 

uygun olduğundan ve yapıda veya bahçesinde başka bir ize rastlanmadığından, yapı 

yıkıldıktan sonra kalıntının  tuvalet mekanı olarak işlevlendirildiği düşünülmektedir 

(Şekil A.21).   

4.2  Döşemeler 

Yapının ZK 01 avlu mekanı döşemesi eski fotoğraflardan ve eski sahiplerinden 

alınan bilgilerle belirlenememiştir. Ancak ilçede yapılan tipolojik inceleme sonucu 

kayrak taşı olduğu düşünülmektedir. Avlu girişinde şap dökülmüş kısmın altında da 

kayrak taşı döşeme olduğu düşünülmektedir. Avludan ulaşılan ZK 02 bahçe ise 

topraktır. Zemin katta ZK 03 mekanı özgün kullanımının ahır olduğu yapının eski 

sahiplerinden alınan bilgiye göre belirlenmiştir. Günümüzde kazılarda dolayı oldukça 

bozulmuş zemin restitüsyon projesinde sıkıştırılmış toprak olarak gösterilmiştir. 

Yapının geri kalan mekanları ahşap kirişleme üzeri ahşap kaplamalıdır. Yok olmuş 

mekanların döşeme kaplama yönleri fotoğraflar ve günümüzde yapıda görülen 

kirişlemeler sayesinde belirlenmiştir. Yapının yıkılmış toprak dam döşemesi 

hakkında net bir bilgi bulunmamakla beraber bölgede yapılan inceleme sonucu 

damın “gev” adı verilen killi toprak karışımından yapılmış olduğu düşünülmektedir.  

4.3 Yapı Elemanları 

4.3.1  Kapılar 
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Yapıda günümüzde var olan avlu ana giriş kapısı hariç bütün kapıların özgün olduğu 

düşünülmektedir (Şekil A.96). Yapının eski fotoğraflarından da yola çıkılarak yok 

olmuş kapılar restitüsyon projesinde özgün halleriyle önerilmiştir.  

ZK 01 mekanında günümüzde bulunan niteliksiz demir kapı yerine yapılan analojik 

incelemeler ve kapı genişliği göz önüne alınarak çift kanatlı ahşap bir kapı olması 

gerektiği düşünülmüştür. ZK 03 mekanının ahır olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 

Dolayısıyla sade ve basit bir kapı kullanılması gerektiği düşünülmüştür. Yapıda 1K 

03 ve 1K 04 mekanlarında bulunan K2 kapı detaylarının ZK 03 mekanı için de 

uygun bulunmuştur. 1K 03, 1K 04 ve 1K 06 mekanlarının kapıları günümüzde hala 

özgün durumdadır. Bu üç kapı aynı özellikte K2 detayında olduğu görülmektedir. 

Birinci katta 1K 02, 1K 05 ve 1K 07 mekanlarına da restitüsyon projesinde bu 

detayda kapı önerilmiştir. Yapının eski fotoğraflarında da bu kapıların K2 detayında 

olduğu görülmektedir.  

İkinci katta ise, günümüzde üç farklı tip kapı görülmektedir. 2K 03 mekanının kapısı 

K2 detayına çok benzemekle beraber sofaya bakan görünüşünde ahşap bağlantı 

yerlerinde profilli çıtalar bulunduğu görülmektedir. Malzeme ve detayı bu çıta 

eklemesinden başka farklılık göstermediğinden sebebi anlaşılamamıştır. Ancak 2K 

03 mekanının cumbalı balkonlu ve bol pencereli bir mekan olması sebebiyle buranın 

önemini belirtmek için böyle detaylandırılmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu 

katta görülen bir diğer kapı tipi ise K4 detaylı, 2K 04 mekanına girişi sağlayan çift 

kanatlı, camlı kemerli geçişe sahip ahşap kapıdır. Yapılan incelemelerde bu tip 

kapıların sofaya açılan ana mekana girişi sağladığı görülmüştür (Şekil A.113). 2K 05 

mekanının kapısı ise birinci katta görülen K2 detayındadır. Yapının 2004 

fotoğraflarından yararlanarak bu katta bulunan diğer kapılara karar verilmiştir. Buna 

göre restitüsyon projesinde önerilecek diğer kapılardan 2K 06 ve 2K 07 mekanları 

kapılarının , K2 detayında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 2K 02 mekan kapısının 2K 

03 mekanında görülen ahşap çıtalı kapı tipinde olduğu görülmüştür. 2K 02 

mekanından çıkılan balkon kapısı için mekana giriş kapısında görülen detay uygun 

bulunmuştur (Şekil A.114). Benzer örneklerde yapılan incelemeler sonucu, 

kuzeydoğu cephesinden görülen ahşap balkon  kapısının  dış görünüşü mekan içine 

bakacak şekilde yerleştirilmesi önerilmiştir. Bahçede bulunan tuvalet yapısı için de 

ZK 03 mekanına önerilen K2 detayı sade ve basit olduğundan uygun bulunmuştur. 

Önerilen bütün ahşap kapılar doğramalara demir elemanlarla bağlanmaktadır. 
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4.3.2  Pencereler 

Yapıda düşey yönde hareket eden giyotin pencere tipi kullanılmıştır. Çeşitli 

nedenlerle yok olmuş pencere doğramaları ve eksik kanatlar restitüson projesinde 

tamamlanmıştır. Zemin katta ahır mekanında bulunan iki pencere açıklığının yapının 

özgün halinde çift kanatlı kepenkle kapatılmış olduğu eski fotoğraflardan 

anlaşılmıştır. Birinci katta bulunan pencerelerde ahşap kepenk kullanıldığı 

görülmüştür. Günümüzde sadece, 1K 03, 1K 06 mekanlarının kuzeydoğu 

duvarlarında iki pencerede  çift kanatlı kepenkler görülmüştür (Şekil A.60, F.63).  

1K 03 mekanının güneydoğu duvarında bulunan pencerelerden kuzeydoğu duvarına 

uzak olanından çift kanatlı kepenkten tek bir kanat kalmıştır. Restitüsyon projesinde 

tüm birinci kat pencerelerinde kepenkler tamamlanmıştır. Yapının ikinci katında 2K 

04 mekanında çift kanatlı bir pencere hariç, düşey yönde hareket eden giyotin 

pencereler bulunduğu görülmektedir. 2K 04 mekanında bulunan pencerenin 

kullanıcılar tarafından değiştirildiği pencere boşluğundaki izlerden ve kullanılan 

ahşaptan anlaşılmıştır. Bu kattaki pencerelerde kepenk izine rastlanmamıştır. Yok 

olmuş ve  hasarlı pencereler restitüsyon projesinde bu yönde değiştirilmiştir (Şekil 

A.115, A.116). 

4.3.3  Merdivenler 

Yapının ZK 01 avlu mekanında, 1K 01 sofa mekanına ulaşılan taş merdiven 

bulunmaktadır. Günümüzde ilk üç basamağı yok olmuş ve üzeri şap kaplanmış 

merdivenin restitüsyon projesinde eski fotoğraflardan yararlanarak, basamakları 

temizlenmiş ve eksikleri tamamlanmıştır. Korkuluğu bulunmayan merdivenin, 

benzer örneklerinde yapılan tipolojik inceleme sonucu özgün durumda da 

korkuluksuz olduğuna karar verilmiştir. 1K 01 mekanından, 2K 01 mekanına 

günümüzde yok olmuş ahşap bir merdiven bulunduğu yapının eski fotoğraflarından 

görülmektedir (Şekil A.117). Restitüsyon projesinde, eski fotoğraflar ve benzer 

örneklerde yapılan tipolojik araştırmalar sonucu ahşap merdiven eklenmiştir. Yerinde 

yapılan incelemelerde girilemeyen 2K 03 mekanında çatı arasına çıkmak için 

kullanılan seyyar ahşap bir merdiven görülmüştür. Restitüsyon projesinde çatı 

arasına ulaşım gösterilmiştir.  

4.3.4  Ocaklar ve  dolap 
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Yapıda üç adet ocak bulunmaktadır. 1K 05 mekanında bulunan ocak günümüzde 

islenmiş ve malzeme kaybına uğramış durumdadır. İlçede benzer örneklerde yapılan 

tipolojik inceleme ve eski fotoğraflardan yararlanılarak restitüsyon projesinde ocağın 

eksik kısımları tamamlanmıştır (Şekil A.118).  1K 07 mekanında bulunan ocak 

günümüzde yok olmuş durumdadır. Yapıda görülen diğer iki ocak ve yıkılan ocağın 

duvarda bıraktığı izlerden yola çıkılarak restitüsyon projesinde,  iç boşlukları 40 cm 

x 90 cm olan bir ocak çizilmiştir (Şekil A.119).  2K 05 mekanında bulunan ocak söve 

profili olarak 1K 05 mekanında bulunan ocaktan farklıdır. Boşluğu doldurulmuş 

ocak, restitüsyon projesinde açılmıştır (Şekil A.120).   

4.4  Çatılar 

Eski fotoğraflarda, konakta iki tip çatı görülmüştür. Yapının avluya göre 

güneydoğusunda 2K 02 ve 2K 03 mekanlarını örten alaturka kiremit kaplı kırma çatı 

bulunmaktadır. Kırma çatının yapıya bir dönem eklendiği düşünülmüştür. Ancak 

alaturka kiremit kullanımı ve 2K 03 mekanından tavan arasına ve dama geçiş 

bulunması, özgün durumunun kırma çatılı olduğu düşüncesini desteklediğinden 

restitüsyon projesinde kırma çatı kullanılmıştır. Günümüzde hasarlı olan çatı 

restitüsyon projesinde onarılarak çizilmiştir. Yapının geri kalan mekanları üzerinde 

ise toprak dam bulunduğu fotoğraflardan tespit edilmiştir. 2004 yılına ait bir 

fotoğrafta toprak damın yıkılmaya başladığı görülmektedir. Bölgede yapılan 

araştırmalardan edinilen bilgilere göre toprak dam duvarlar üzerine sıralanan kirişler 

üzerine hasır serilmektedir. Hasırların üzerine 4 cm kalınlığında tercihen çorak 

toprak, bu katmanın üzerine de bölgede “gev” olarak adlandırılan 4-5 cm 

kalınlığında killi toprak atılmaktadır. Dam çatı da bitkilenmeyi önlemek için bu 

karışıma tuz da katılmaktaydı.
3
 Yapının toprak damı bu bilgiler ışığında restitüsyon 

projesinde hazırlanmıştır (Şekil A.121).  

4.5 Bahçe Duvarları 

Konağın bahçesi moloz taş örgülü duvarlarla çevrilmiştir. Bölgede yapılan inceleme 

ve araştırmalarda bahçe/avlu duvarlarının belli yüksekliğe kadar moloz taştan 

                                                 

 
3
 Restorasyon projesi, İTÜ Mimarlık Anabilimdalı Restorasyon yüksek lisans öğrencisi Mimar       

Günnur Çalışkan tarafından tez çalışması olarak hazırlanmıştır. 
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örüldüğü ve 30-50 cm arasında değişen yükseklikteki üçgen kesitli harpuşta ile 

bitirildiği görülmüştür. Yapıda bahçe duvarları harpuştasızdır ve üçgen bitirilmiştir. 

Yapının özgün güneydoğu bahçe duvarları yıkılmış harçsız moloz taş ile örülmüştür. 
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5.  RESTORASYON 

Tarihi yapıların, bulundukları bölge ihtiyaçları ve yapı özellikleri gözetilmeden 

yapılan  restorasyon önerileri yapıların terk edilmesi veya uygun olmayan kullanım 

nedeniyle bozulmalarına neden olmaktadır. Bu sebeple Gökçelik Konağı’na yeni 

işlev kararı verilmeden önce bölgenin ihtiyaçları araştırılmıştır.  

Kozan, çevresinde bulunan tarihi değerler nedeniyle turislerin geçeceği bir güzergah 

üzerindedir. Ancak bölgede konaklanabilecek otel ve misafirhane sayısının azlığı 

nedeniyle Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’dan edinilen bilgiye göre turistler 

tarafından tercih edilmemektedir. Turistler, Kozan’a uğramadan diğer ilçelerde 

konaklamayı tercih etmektedirler. Bölgenin gelişimi açısından bu eksikliğin 

giderilmesi gerekliliği ve yapı özelliklerinin uygun görülmesi nedeniyle restorasyon 

projesinde, Adana İl Özel İdare’si tarafından kamulaştırılmış olan konağın yeni 

işlevinin  misafirhane olarak önerilmesi uygun görülmüştür. Büyük bir bahçeye sahip 

olan yapının bu alanlarının da değerlendirilmesi için, restorasyon projesinde, 

bahçenin de kullanıcılara  hizmet verebilecek şekilde düzenlenmesi önerilmiştir.  

5.1  Yapının Kullanımına İlişkin Öneriler 

5.1.1  Vaziyet  planı 

Restorasyon projesinde önerilen yani kullanım ile beraber bahçe bölümünün de 

yeniden işlevlendirilmesi uygun görülmüştür.(Şekil B.44)Yapının eski 

fotoğraflarında portakal ağaçları görülen alt bahçe, kullanıcıları rahat yürüyebileceği 

doğal taş bir malzeme ile sert zemin oluşturulmuştur. Bu bahçede bulunan yok olmuş 

kuyu taşının da projede gösterildiği üzere yeniden üretilerek yerleştirilmesinin uygun 

olacağı düşünülmüştür. Alt kotta bulunan bahçe ile üst bahçe arasında bulunan moloz 

taş duvar uygun malzeme ile yeniden örülecektir. Bu duvarda üst kota geçiş için iki 

basamaklı bir merdiven uygulanacaktır. Yapının üst kotta bulunan bahçesi 

misafirhane ve diğer kullanıcılara hizmet verebilecek bir kafe olarak düzenlenmiştir. 

Bahçenin kafe olarak düzenlenen bölümünün zemini kullanım kolaylığı için doğal 

taş kaplanacaktır. Kalıntıyı kapatmayacak şekilde restorasyon projesinde görüldüğü 
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üzere bir servis tezgahı düzenlenecektir. Yazları uzun ve sıcak geçen bölgede, açık 

ve gölge alanlar kullanıcılar tarafından daha çok tercih edileceğinden kafe bölümü 

ağaçlandırılmıştır. Konağın misafirhane işlevi yanında bölge halkına da hizmet 

verebilecek bir işlev sahibi olması düşünülmüş, bu sayede onarılan yapının 

kullanılarak yaşatılması amaçlanmıştır. 

5.1.2 Zemin kat kullanımı 

Yapının zemin katı, lobi, restoran ve mutfak bölümleri olarak yeniden 

işlevlendirilmiştir. Özgün durumda tek hacim olan mekan  alçıpan bölme duvarlar ile 

ayrılmıştır.  Restorasyondan sonra, misafirhane olarak hizmet verecek olan yapının 

zemin katın da misafirleri karşılama mekanı olarak ZK 01 mekanı düzenlenmiştir. 

(Şekil B.46)Avludan, 1K 01 sofa mekanının altından geçilen ZK 01 mekanı 

resepsiyon ve dinlenme mekanı olarak düşünülmüştür. ZK 01 mekanından çift 

kanatlı kapı ile geçiş verilen ZK 02,  misafirlere yemek servisi yapılacak bir salon 

olarak düşünülmüştür. Mekanın kuzeybatı ucunda avluya açılan mekana giriş 

sağlayan bir kapı bulunmaktadır. Yemek salonunun ışık almasını sağlayabilecek bir 

adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklığı, mekanı aydınlatmaya yeterli 

olmayacağı düşünülmektedir. Aydınlatmanın, gündüz dahi yapay ışıklandırma ile 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. ZK 02 mekanından ZK 03 mutfak mekanına 

geçiş bulunmaktadır. Misafirlere servis edilecek yemeklerin hazırlanacağı mekan 

yemek salonundan al.ıpan duvarlarla ayrılmıştır. Servisin kolay ve hızlı olması için 

alçığan duvarda bir servis penceresi açılmıştır. Mutfakta su  ve baca tesisatının 

mekan içerisinde görülmeden döşenmesi için asma tavan yapılmasına karar 

verilmiştir. Zemin katın sıkıştırılmış toprak döşemesi zaman  içerisinde yapılan 

kaçak kazılarında etkisiyle hasar görmüştür. Yeni işlevi gereği, zemin kat mekan 

döşemelerinin doğal taş olmasına karar verilmiştir. Yemek salonunu kullanacak 

misafirler için, 1K 01 sofa mekanının altında, ortak kullanıma sunulacak ZK 04 ve 

ZK 05 Wc mekanları eklenmiştir.  

5.1.3 Birinci kat kullanımı 

ZK 01 avlu mekanından taş merdivenle 1K 01 sofa mekanına ulaşılmaktadır. Birinci 

katta bulunan bütün odalara ulaşım bu sofadandır. (Şekil B.47)Yeni işlev önerisinde  

düzenlemesi yapılmış sofanın, ortak mekan olarak kullanımı önerilmiştir. Uygun 

mobilyalar kullanılarak yaz aylarında misafirler tarafında değernedirilebilecek bir 
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mekan olması amaçlanmıştır. Sofaya açılan 1K 07 mekanı hariç bütün mekanlar 

misafirhane odaları olarak planlanmıştır. Odaların hepsine alçıpan duvarla bölünmüş 

ıslak hacimler eklenmiştir. 1K 07 mekanı ise yapının idari ofisi olarak ayrılmıştır.  

5.1.4 İkinci kat kullanımı 

Birinci kat sofasından (1K 01) ahşap merdiven ile ikinci kat sofasına (2K 01) 

ulaşılmaktadır. Odalara geçişlerin sağlandığı sofa ortak kullanım mekanı olarak 

planlanmıştır.(Şekil B.48) İkinci katta 2K 03 mekanı hariç bütün mekanlar 

misafirhane odaları olarak düzenlenmiştir. Odaların hepsine, alçıpan bölme 

duvarlarla ıslak hacim eklenmiştir. Uygun olan mekanlarda tesisat kolaylığı 

sağlamak için ıslak hacimler sırt sırta getirilmiştir. 2K 03 mekanı yapının küçük 

ölçekli toplantılara ev sahipliği yapabileceği düşünülerek toplantı salonu olarak 

planlanmıştır.  

5.2  Yapının Onarımına İlişkin Müdahaleler 

5.2.1 Yeniden Yapım 

Günümüzde yok olmuş mekanlar ve yapı elemanlarını tamamlamak için yapıda 

görülen izler, benzer özellikte yapılarda yapılan incelemeler ve eski fotoğraflardan 

yararlanılmıştır. 

Niteliksiz demir kapı eklenmiş avlu giriş kapısı benzer özellikte yapılarda görülen 

ahşap kapılar incelenerek restorasyon projesinde görülen detayda önerilmiştir (Şekil 

B.60). 

Bölgede benzer yapılarda avlu mekanı kayrak taşı ile kaplanmıştır. Gökçelik 

Konağı’nda böyle bir ize rastlanmamıştır ancak restorasyonda kullanım kolaylığı da 

sağlayacağı düşünülerek kayrak taşı döşeme önerilmiştir. 

Zemin kattan birinci kata ulaşımı sağlayan taş merdivenin yok olmuş taş basamakları 

uygun malzeme ve boyutta yeniden üretilerek uygulanması planlanmıştır. 

Restitüsyon çalışmalarında benzer taş merdivenlerde korkuluk görülmemiştir, ancak 

restorasyon  projesinde güvenlik nedeniyle ihtiyaç bulunduğundan ahşap bir 

korkuluk önerilmiştir.  

Yapının zemin katı kuzeybatı duvarı avlu tarafında günümüzde yok olmuş moloz taş 

duvar olduğu eski fotoğraflarından görülmüştür Bu duvar restorasyon projesinde 
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özgün duvar örgü tekniği ve harç formülü ile yeniden örülecektir. Avludan zemin kat 

mekanına geçişte bir kot farkı bulunmaktadır. Yapıda görülen izlerden kotu 

belirlenen bu seki avluda kullanılan kayrak taşı ile kaplanmıştır. Yapının 2004 

fotoğraflarında bu seki üzerinde bulunan taşıyıcı ahşap dikmeler, dikme pabuçları ve 

başlıkları belirlenen malzeme ve boyutlarda yeniden üretilecektir. Zemin katta birinci 

kat sofasından geçilen 1K 07 mekanı önünde bulunan balkonu taşımak için bir adet 

daha ahşap dikme bulunmaktadır.  

Taş merdivenle ulaşılan birinci kat sofasında zemin kattan gelen dikmelerin devam 

ettiği fotoğraflardan tespit edilmiştir. Üç adet dikme sofa üzerinde görülmektedir. 

Zemin kattan devam eden diğer dikmeler ise günümüzde yok olmuş 1K 02 mekanı 

güneybatı duvarı içerisinde devam etmektedir.  

Sofada, 1K 02 mekanı önünde,  çapraz geçişli bir balkon bulunmaktadır. Balkon 

üzerinde ikinci katta aynı hizada bulunan balkonu taşımak için üç adet 10cmx10cm 

boyutlarında ahşap dikme bulunmaktadır. Buradan geçilen yok olmuş 1K 02 mekanı 

duvarları yapıda görülen izlere göre yerleştirilecektir. Ahşap karkas sistem ile 

duvarları tamamlanacak mekanın fotoğraflardan görülen kapı ve pencereleri var olan 

kapı ve pencere detayları ile yeniden üretilecektir. 1K 05 ve 1K 06 mekanları 

arasında bulunan yok olmuş ahşap karkas duvar özgün malzeme ve detayda yeniden 

üretilecektir. Duvar ve döşemeleri yok olmuş bir başka mekan ise 1K 07 mekanıdır. 

İdari ofis olarak planlanan mekanın duvarları yapıda görülen izlere göre ahşap karkas 

sistem ile yeniden örülecektir. Yok olmuş duvarlarda bulunduğu belirlenen kapı ve 

pencere açıklıkları uygun malzeme ve detaylarla tamamlanacaktır (Şekil B.61). 

Birinci katta 1K 01 sofa mekanı etrafı ahşap korkuluk ile çevrelenecektir.  

1K 01 mekanından 2K 01 sofa mekanına ulaşımı sağlayan ahşap merdiven 

günümüzde yok olmuştur. Yapının eski fotoğraflarında ve benzer yapı örneklerinde 

yapılan inceleme sonucu restorasyon projesinde M1 detayında görülen ahşap 

merdiven eklenmiştir.  

Birinci katta olduğu gibi taşıyıcı ahşap dikmeler ikinci katta da eski fotoğraflarda 

sofa mekanında görülmektedir. Diğer dikmelerde olduğu gibi bu dikmeler de 

belirlenen malzeme ve boyutlarda yeniden üretilecektir.  

2K 02 mekanı önünde bulunan kemerli balkon birinci katta bulunan balkondan 

yükselen dikme ve payandalar tarafından taşınmaktadır. İkinci katta bulunan bu 
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balkonda da aynı hizada yükselen üç adet dikme bulunmaktadır. Bu dikmeler balkon 

üzerinde bulunan alaturka kiremit kaplı çatıyı taşımaktadır. Günümüzde kısmen yok 

olmuş 2K 02 mekanı duvarları yapıda görülen izlerden yola çıkılarak ahşap karkas 

sistem ile tamamlanmıştır. Mekan duvarlarında var olduğu bilinen kapı ve pencere 

boşlukları uygun malzeme ve detaylarla tamamlanacaktır. 2K 05 ve 2K 06 mekanları 

arasında bulunduğu kuzeydoğu duvarında görülen izlerden anlaşılan ahşap karkas 

duvar yeniden yapılacaktır. Sofadan ulaşılan 1K 07 mekanı duvarları eski fotoğraflar 

incelenerek yerleştirilmiş, kapı ve pencereleri, benzer örnekler incelenerek uygun 

detayda ürerilecektir. 2K 07 mekanı önünde bulunan 2K 08 balkon mekanına 

sofadan dört basamak inerek ulaşılmaktadır. Yapının 2004 fotoğrafları incelenerek 

tamamlanan balkona belirlenen detayda ahşap küpeşte uygulanacaktır. Sofanın geri 

kalanında da M1 detayında görülen ahşap küpeşte uygulaması yapılacaktır.  

2K 03 mekanının kuzeydoğu duvarı oldukça hasarlı durumdadır. Onarımla 

düzeltmenin mümkün olamayacağı ahşap karkas duvar yıkılarak, boşluk boyutları 

korunarak özgün teknik ve malzeme ile yeniden uygulanacaktır. Bu mekanda 

kuzeydoğu cephesinde bulunan ufak bir balkona çıkış bulunmaktadır. Günümüzde 

yıkılmış balkon benzer örneklerde yapılan inceleme sonucu belirlenen detay ve 

malzeme ile yeniden üretilecektir. 

Birinci ve ikinci katta, günümüzde yok olmuş bütün döşeme, kiriş ve tavan 

kaplamaları  özgün boyut ve malzeme kullanılarak yeniden uygulanacaktır. 

Yapının yıkılmış toprak damı yeniden yapılacaktır. Toprak dam da özgün sistem 

kullanılacaktır, ancak yapının hasar görmemesi ve daha uzun ömürlü olması için bir 

takım müdahalelerde bulunulacaktır.  Ahşap kirişleme üzerine 2 cm kalınlığında 

ahşap kaplama tahtaları döşenecektir. Kaplama tahtaları üzerine topraktan gelecek 

rutubetin ahşaba geçmesini engellemek için bitümlü su yalıtıtım malzemesi serilecek. 

Su yalıtımının zarar görmemesi için toprak katmanı serilmeden önce koruyucu 

katman uygulanacaktır. Bu katmandan sonra, 4 cm kalınlığında tercihen çorak 

toprak, daha sonra da bölgede “gev” olarak adlandırılan 4-5 cm kalınlığında killi 

toprak atılmaktadır. Toprağın su geçirimsizliğini sağlamak ve bitki yetişmesini 

önlemek için karışım içerisine %15 kireç eklenecektir. 
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Bahçenin yıkılmış arka duvarı, günümüzde  moloz taşları,  harçsız gelişigüzel şekilde 

yığılarak düzenlenmiştir. Restorasyon projesinde bu duvarın diğer bahçe duvarları 

gibi uygun harç formülü ve moloz taşlarla yeniden örülecektir. 

5.2.2 Bütünleme 

Günümüzde hasar görmüş veya yok olmuş yapı elemanlarını tamamlamak için 

yapıda görülen izler, benzer özellikte yapılarda yapılan incelemeler ve eski 

fotoğraflardan yararlanılmıştır. 

1K 02 ve 1K 03 mekanları güneydoğu duvarlarında dört adet ahşap giyotin pencere 

bulunmaktadır. Pencerelerin ahşapları temizlenecek ve hasarlı kısımlar özgün 

nitelikte malzeme ve boyutla tamamlanacaktır (Şekil B.56). 1K 03 ve 1K 06 

mekanlarının kuzeydoğu duvarlarında iki  adet pencere boşluğu bulunmaktadır. Bu 

açıklıklar yapıda kullanılan diğer pencereler gibi ahşap giyotin pencere tipinde 

yeniden üretilip uygulanacaktır.  

Birinci katta bulunan bütün pencere açıklıklarında çift kanatlı ahşap kepenk 

bulunduğu tespit edilmiştir. Restorasyon projesinde, yapıda 1K 03 mekanın 

kuzeydoğu duvarında görülen kepenk detayı, eksik ya da hasarlı pencerelerde 

tamamlanacaktır. Pencere sekilerinde ve kapı eşiklerinde  kullanılan ahşap elemanlar 

temizlenecek hasarlı ve eksik kısımlar özgün nitelikte malzeme ve boyutta yeniden 

üretilecektir (Şekil B.56). 

Yapının ikinci katında bulunan pencereler, birinci katta olduğu gibi düşey yönde 

hareket eden ahşap giyotin pencerelerdendir. Bu pencerelerin de ahşapları 

temizlenecek ve hasarlı kısımlar özgün nitelikte malzeme ve boyutla 

tamamlanacaktır.  2K 06 mekanının kuzeydoğu duvarında bulunan kasa ve kanadı 

yok olmuş açıklık ve 2K 04 mekanında bulunan niteliksiz pencere, yapıda kullanılan 

diğer pencereler gibi ahşap giyotin pencere tipinde yeniden üretilip uygulanacaktır.  

2K 03 mekanının kuzeydoğu duvarının yıkılıp yeniden yapılması önerildiğinden, 

üzerinde bulunan pencerelere  onarım önerilmemiştir. 

Yapıda görülen hasarlı ahşap kapı ve odaların avluya bakan duvarlarında görülen 

ahşap kepenkler, temizlenecek hasarlı kısımlar özgün nitelikte malzeme ve boyutta 

yenilenecektir. Yok olmuş kapı ve kepenkler yapıda görülen nitelikte ve detayda 

uygun malzemeden yeniden üretilecektir (Şekil B.57-61). 
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1K 05 ve 1K 07 mekanlarında bulunan ocaklar ile 2K 05 mekanında bulunan 

doldurulmuş ocağın içi temizlenecek,  malzeme kayıpları benzer örneklerde yapılan 

incelemeler ve yapıdaki izlere göre belirlenen detay ve uygun malzeme ile 

tamamlanacaktır. Yapıda 1K 05, 1K 07 ve 2K 05 mekanlarında toplam beş adet niş 

bulunmaktadır. Nişler temizlenecek ve malzeme kayıpları onarılacaktır.  

1K 07 mekanında görülen kapakları yok olmuş dolap, benzer örneklerde yapılan 

inceleme sonucu belirlenen detay ve malzeme ile yenilenecektir. 

5.2.3 Sağlamlaştırma 

Yapının yarıdan fazlası ne yazık ki günümüzde yok olmuş durumdadır. Özellikle 

ahşap elemanlar bakımsızlık ve dış etkenlerden büyük zararlar görmüştür. Yapının 

kagir duvarlarında günümüzde strüktürel olarak ciddi bir sorun görülmemiştir. Ancak 

ZK 03 mekanının kuzeydoğu duvarında görülen malzeme kayıpları ve ZK 02 

mekanında görülen kazılmış duvar, özgün duvar tekniği ve harç formülü ile 

tamamlanması gerekmektedir. Zemin katın sıkıştırılmış toprak döşemesi zaman 

içerisinde yapılan kaçak kazıların da etkisiyle hasar görmüştür. Yeni işlevinde mekan 

döşemelerinin doğal taş olması uygun görülmüştür.  Yapının ahşap karkas sistemle 

yapılmış duvarlarının tamamında sıva raspası yapılması gerekmektedir. Sıvanın 

altında kalan ahşap elemanlar incelenmeli, kullanılamayacak durumda olanlar uygun 

malzeme ve boyutta elemanlarla değiştirilmelidir. Ahşaplar temizlendikten sonra 

duvarlar , sıva örnekleri incelenenerek, benzer özelliklerdeki harçlarla tekrar 

sıvanmalıdır. 2K 03 mekanı, kuzeydoğu cephesinde bulunan cumbada oldukça fazla 

sıva dökülmesi görülmektedir. Sıva dökülmesi sonrası uzun süre dış etkenlere karşı 

korunmasız kalmış ahşap elemanlar hasar görmüştür. Bozulmanın, kirişlere kadar 

etki ettiği döşemenin sehiminden de anlaşılan mekanın cumba bölümünün sökülerek 

uygun sistem, malzeme ve detayda yeniden yapılması restorasyon projesinde 

önerilmiştir. Yapıda görülen bütün ahşap kirişler ve döşeme tahtaları incelenerek, 

kullanılamayacak durumda olanların yenilenmesi önerilmiştir. Yapının 2K 02 ve 2K 

03 mekanlarını örten kırma çatının ahşap taşıyıcıları incelenerek kullanılamayacak 

durumda olanlar yenilenecektir.  

Günümüzde yapının bir çok elemanı yok olduğundan taşıyıcı sistem, edinilen eski 

fotoğraflardan yararlanılarak restorasyon projesine aktarılmıştır. Yapının yıllar 

içerisinde bu kadar zarar görmesinin başlıca nedenleri,  taşıyıcı sistem tasarımından 
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yapılmış hatalar, bakımsızlık ve dış etkenlerdir. 2004 fotoğraflarında görüldüğü 

üzere yıkılmış toprak dam, 1K 01 ve 2K 01 mekanlarını taşıyan ahşap kiriş kesitleri 

yeterli değildir. Toprak dam ve sofaların balkon çıkmaları ince kesitli ahşap 

payandalarla sağlanmaya çalışılmış. olmuş toprak damı taşıyan ahşap dikmeler ve 

payandalar restitüsyon projesi doğrultusunda restorasyon projesinde tamamlanmıştır. 

“Loğ” taşı ile sıkıştırılması gereken toprak dam bakımsız kalmış, işlevini kaybetmiş 

ve sonunda çökmüştür. 

5.2.4 Temizleme 

Yapıya sonradan eklenen mekan bulunmamaktadır. Ancak 1K 04 ve 1K 05 mekanı 

arasında bulunan ahşap karkas duvar kullanıcılar tarafından briket olarak 

değiştirilmiştir. Restorasyon projesinde briket duvar kaldırılacak yerine özgün ahşap 

karkas duvar inşa edilecektir. Avluya girişi sağlayan niteliksiz çift kanatlı demir kapı, 

restorasyon projesinde değiştirilmiştir. Avluda, özgün döşeme izine rastlanmamıştır. 

Avlu girişinde,  zemine 8-10 cm kalınlığında şap dökülmüş olduğu görülmüştür. 

Restorasyon projesinde şap tabakası kaldırılacak. Avlu döşemesi taş kaplanacaktır. 

Yapının kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerinde çimento harçlı onarımlar 

görülmektedir. Çimentolu onarımlar söküldükten sonra emici kil ve kağıt hamur 

kullanılarak duvar içindeki tuzların çıkarılması önerilmektedir. ZK 01 mekanından 

avluya açılan, moloz taş ile kapatılmış pencere açılacak, restorasyon projesinde 

uygun detay uygulanacaktır.  2K 04 mekanında günümüzde kullanıcılar tarafından 

değiştirilmiş pencere, restorasyon projesinde düşey yönde hareket eden ahşap giyotin 

pencere uygulanmıştır.  2K 05 mekanında bulunan ocak boşluğunun içi 

doldurulmuştur. Restorasyon projesinde ocak nişi açılacaktır.  

Yapıda görülen paslanmış demir elemanlar temizlenecek, antipas uygulanıp 

boyanacaktır. Ocaklarda görülen isli yüzeyler temizlenecektir. 

5.2.5 Çağdaş donanımla destekleme 

Yapının yeni işlevine uygun olarak misafirhane odalarına ıslak hacim eklenmesi 

gerekmektedir. Mekanlardan alçıpan bölme duvarlarla ayrılan ıslak hacimlerin su 

tesisatları mekanlarda  döşeme  altına yerleştirilemeyeceği için duvar içlerinde 

çözülecektir. Islak hacimler mekanların izin verdiği ölçüde yakın çözülmeye 

çalışıldığından fazla tesisat boşluğu yapılması gerekmeyecektir. Lavabo ve duş 
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teknesinin su gideri ise doğrudan gidere verilecek döşeme altına alınmadan yapı 

dışına çıkarılacaktır. 

Su tesisatı bulunmayan yapıya tesisat döşenecektir. 1K 03 ve 1K 04 mekanlarında 

gözlenen, elektrik tesisatı ise eski ve yetersiz olduğundan yenilenecektir.  

Misafirhanenin yemek salonunu kullanacaklar için zemin katta bir tuvalet 

planlanmıştır. Yapıya hiçbir etki bırakmadan prefabrik elemanlarla inşa edilecektir. 

Odaların ısıtılması ve soğutulması için klima sistemi önerilmiştir. Zemin ve birinci 

katta bulunan klimaları dış üniteleri taş merdivenin kuzeydoğusunda 

konumlandırılmıştır. İkinci katta bulunan klimaların dış üniteleri ise ses izolasyonu 

sağlandıktan sonra çatı arasına yerleştirilecektir.  

Yapının büyük bölümünün ahşap olması yangın riskini arttırmaktadır. Bu nedenle 

yapıya otomatik yangın ihbar sistemi kurulmalı ve her odaya bir yangın söndürme 

cihazı konulmalıdır.  
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6.  SONUÇ 

Adana İli Kozan İlçesi’nde bulunan Gökçelik Konağı’nın, yapılan araştırmalar ve 

benzer örneklerde yapılan karşılaştırmalı çalışmalar sonucu, 19. yüzyıl sonu 20. 

yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülmektedir. Yapının bilinen ilk sahibi Rüştü 

Gökçelik ve ailesi uzun yıllar bu konakta yaşamışlardır. Rüştü Gökçelik’in 

ölümünden sonra boş kalan yapı, günümüzde harap olmuş durumdadır. Birçok 

taşıyıcı ve yapı elemanı bakımsızlık ve dış etkenlerden dolayı yok olmuştur.  

Yapının, artık günümüz aile yapısı ve sosyal dengelerin değişmesiyle onarımdan 

sonra konut işlevini devam ettiremeyeceği düşünülmüştür. Yapılan onarımların uzun 

süreli olması için yapının kullanılması ve böylece bakımının sürekli yapılması 

gerekmektedir. Bu nedenle bölgede de ihtiyaç duyulduğu tespit edilen misafirhane 

işlevi restorasyon projesinde önerilmiştir.  

Yapının, yıllar içerisinde geçirdiği hasarlar oldukça ciddi boyutlardadır. Yıkılmış 

döşemeler, duvarlar, taşıyıcı elemanlar yapı elemanları, toprak dam ve hasarlı çatının 

onarılması ve yeniden inşa edilmesi yönünde müdahalelerde bulunulacaktır. Yapının 

yeni işlevinin getirdiği gereklilikler de yapının özgün durumuna zarar vermeden 

eklenmelidir. Bu gereklilikler, günümüz şartlarına uygun tesisat çözümleri ile 

giderilecektir. Onarımda yapılacak hataların sonradan yapıya daha çok zarar 

vermemesi için, önerilen bütün müdahalelerin, restorasyon projesinde belirtilen 

müdahale kararları ve detaylar kullanılarak, restorasyon konusunda uzman mimar ve 

mühendisler tarafından uygulanması gereklidir. 
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Döşeme : Ahşap kapl.
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Th:3.78 m
A:11.15 m²
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D-D KESİTİ

RESTİTÜSYON

2K 01  AÇIK SOFA
Döşeme : Ahşap kapl.
Duvar    : Ktıklı sıva
Tavan    : Ahşap kiriş
Th:3.42 m
A:37.67 m²

2K 04  ODA
Döşeme : Ahşap kapl.
Duvar    : Ktıklı sıva
Tavan    : Ahşap kiriş
Th:3.40 m
A:13.56 m²

1K 04  ODA
Döşeme : Ahşap Kapl.
Duvar    :Kıtıklı sıva
Tavan    : Ahşap kapl.
Th:3.78 m
A:11.15 m²

1K 01  AÇIK SOFA
Döşeme : Kayrak taşı kapl.
Duvar    : Ktıklı sıva
Tavan    : Ahşap kiriş
Th:3.72 m
A:46.38 m²
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GÜNEYBATI CEPHESİ

RESTİTÜSYON

4.24

4.48

4.72

4.96

5.20

5.44

5.68
5.92

6.16

6.40

6.64

6.88

7.12

7.36
7.60

7.84
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GÜNEYDOĞU CEPHESİ

RESTİTÜSYON
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KUZEYDOĞU CEPHESİ

RESTİTÜSYON
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Özgün sıkıştırılmış toprak döşeme
yerine mekanın yeni işlevine uygun
doğal taş döşeme uygulanacaktır.

Özgün sıkıştırılmış toprak döşeme
yerine mekanın yeni işlevine uygun
doğal taş döşeme uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine uygun
olarak detaylandırılan ahşap
kapı detayı uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine uygun
olarak detaylandırılan ahşap
kapı detayı uygulanacaktır.

Mekanın yeni işlevine uygun
olarak detaylandırılan servis
penceresi detayı uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kapı doğrama detayı
uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kapı doğrama detayı
uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı uygulanacaktır.

Yıkılmış moloz taş duvar özgün
duvar örgü tekniği ve harç
formülüyle  tamamlanacaktır.

Yapının yeni işlevine uygun
olarak alçıpan bölme duvarlar
uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine uygun
olarak alçıpan bölme duvarlar
uygulanacaktır.

0.76 1.98

Kazılmış moloz taş duvar özgün
duvar örgü tekniği ve harç
formülüyle  tamamlanacaktır.

Özgün moloz taş yüzeyince temizlik
yapılacak.Malzeme kaybı görülen
yerler özgün mazleme ve harç ile
tamamlanacaktır.

Çimento sıvalı yüzey raspalanacak,
derz boşalması görülen moloz taş dolgu
laboratuvar analizi sonucu belirlenen
özgün harç ile derzlenecektir.

Yok olmuş ahşap dikmeler restitüsyon
çalışması sonucu belirlenen malzeme ve
boyutta yeniden üretiilerek,
uygulanacaktır.

Yok olmuş ahşap dikmeler restitüsyon
çalışması sonucu belirlenen malzeme ve
boyutta yeniden üretiilerek,
uygulanacaktır.

Yok olmuş ahşap dikmeler restitüsyon
çalışması sonucu belirlenen malzeme ve
boyutta yeniden üretiilerek,
uygulanacaktır.

Yok olmuş ahşap dikmelerin taş ayakları
restitüsyon çalışması sonucu belirlenen
malzeme ve boyutta yeniden üretiilerek,
uygulanacaktır.

Yok olmuş taş merdiven basamakları
restitüsyon çalışması sonucu belirlenen
malzeme ve boyutta yeniden üretiilerek,
uygulanacaktır.

Taş merdiven basamakları üzerinde görülen
çimento şap kaldırılacak.Malzeme kaybı
görülen basamaklar onarılacaktır.

Yok olmuş moloz taş duvar özgün
duvar örgü tekniği ve harç
formülüyle  yeniden örülecektir.

Yok olmuş ahşap dikmeler restitüsyon
çalışması sonucu belirlenen malzeme ve
boyutta yeniden üretiilerek,
uygulanacaktır.

Yok olmuş ahşap dikmelerin taş
ayakları restitüsyon çalışması sonucu
belirlenen malzeme ve boyutta yeniden
üretiilerek, uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu detaylandırılan
emprenye ahşap kapı detayı uygulanacaktır.

Özgün sıkıştırılmış toprak döşeme
yerine mekanın yeni işlevine uygun
doğal taş döşeme uygulanacaktır.
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Analojik analiz sonucu
detaylandırılan ahşap
korkuluk detayı uygulanacaktır.

Taş merdiven basamakları üzerinde görülen
çimento şap kaldırılacak.Malzeme kaybı
görülen basamaklar onarılacaktır.

Yıkılmış olduğu tespit edilen sofa
restitüsyon çalışması sonucu
belirlenen detayda emprenye
ahşap ile yeniden uygulaması
yapılacaktır.

Yok olmuş korkuluk analojik
analiz sonucu detaylandırılan ahşap
korkuluk detayı uygulanacaktır.

Yok olmuş ahşap dikmeler restitüsyon
çalışması sonucu belirlenen malzeme ve
boyutta yeniden üretiilerek, uygulanacaktır.

Yıkılmış olduğu tespit edilen
duvar restitüsyon çalışması
sonucu belirlenen detayda ahşap
karkas sistem ile yeniden
uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kapı detayı uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı
uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı
uygulanacaktır.

Yok olmuş ahşap giyotin pencere
yerine analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap pencere detayı uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı
uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı
uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı
uygulanacaktır.

Pencere sekisinde bulunan
ahşaplar temizlenecek hasarlı
kısımlar özgün nitelikte malzeme
ve boyutta emprenye
ahşap ile yenilenecektir.

Pencere sekisinde bulunan
ahşaplar temizlenecek hasarlı
kısımlar özgün nitelikte malzeme
ve boyutta emprenye
ahşap ile yenilenecektir.

Yıkılmış olduğu tespit edilen
duvar restitüsyon çalışması
sonucu belirlenen detayda ahşap
karkas sistem ile yeniden
uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kapı detayı uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kapı detayı uygulanacaktır.

Ahşap kepenk temizlenecek,
hasarlı kısımlar özgün nitelikte
malzeme ve boyutta emprenye
ahşap ile yenilenecektir.

Yapının yeni işlevine uygun
olarak alçıpan bölme duvarlar
uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak alçıpan
bölme duvarlar uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak detaylandırılan
ahşap kapı detayı uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak alçıpan
bölme duvarlar
uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak alçıpan
bölme duvarlar
uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak
detaylandırılan ahşap
kapı detayı uygulanacaktır.Yapının yeni işlevine

uygun olarak
detaylandırılan ahşap
kapı detayı uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak alçıpan
bölme duvarlar
uygulanacaktır.

Yıkılmış ahşap döşeme ve ahşap
kirişlerin emprenye ahşap ile
yeniden uygulaması yapılacaktır.

Yıkılmış ahşap döşeme ve ahşap
kirişlerin emprenye ahşap ile
yeniden uygulaması yapılacaktır.

Yıkılmış ahşap döşeme ve ahşap
kirişlerin emprenye ahşap ile
yeniden uygulaması yapılacaktır.

Yıkılmış özgün ocak restitüsyon
araştırması sonucu belirlenen
detay ile  tamamlanacaktır.

0.68
Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı
uygulanacaktır.

Yıkılmış ahşap döşeme ve ahşap
kirişlerin emprenye ahşap ile
yeniden uygulaması yapılacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap pencere detayı
uygulanacaktır.

Yıkılmış ahşap karkas duvar
özgün malzeme ve detayda
yeniden uygulanacaktır.

Niteliksiz briket duvar yıkılacak
ahşap karkas duvar özgün
malzeme ve detayda yeniden
uygulanacaktır.

Özgün ocakta raspa yapılacak.Malzeme
kayıpları restitüsyon araştırması sonucu
belirlenen detay ile  tamamlanacaktır.

Sıva raspası yapıldıktan sonra
laboratuvar analizi sonucu
belirlenen formül ile tekrar
sıva uygulanacaktır.

Sıva raspası yapıldıktan sonra
laboratuvar analizi sonucu
belirlenen formül ile tekrar
sıva uygulanacaktır.

0.60

0.70

0.49
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2K 02  ODA
Döşeme : Ahşap kapl.
Duvar    : Sıva+boya
Tavan    : Ahşap kiriş
Th:3.40 m
A:11.62 m²

2K 04  ODA
Döşeme : Ahşap kapl.
Duvar    : Sıva+boya
Tavan    : Ahşap kiriş
Th:3.40 m
A:10.87 m²

2K 05  ODA
Döşeme : Ahşap kapl.
Duvar    : Sıva+boya
Tavan    : Ahşap kiriş
Th:3.40 m
A:10.48 m²

2K 07  ODA
Döşeme : Ahşap kapl.
Duvar    : Sıva+boya
Tavan    : Ahşap kiriş
Th:3.40 m
A:7.46 m²

0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

0.84 0.42 0.24 0.28 0.29 0.24 0.26 0.28 0.27 0.29 0.26 0.29 0.26 0.26 0.26

Sıva raspası yapıldıktan sonra
laboratuvar analizi sonucu
belirlenen formül ile tekrar
sıva uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan
emprenye ahşap kapı
detayı uygulanacaktır.

Yıkılmış ahşap döşeme ve ahşap
kirişlerin emprenye ahşap ile
yeniden uygulaması yapılacaktır.

Yıkılmış ahşap döşeme
ve ahşap kirişlerin
emprenye ahşap ile
yeniden uygulaması
yapılacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak alçıpan
bölme duvarlar
uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak alçıpan
bölme duvarlar
uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak detaylandırılan
ahşap kapı detayı uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak detaylandırılan
ahşap kapı detayı uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak detaylandırılan
ahşap kapı detayı
uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kapı detayı
uygulanacaktır.

1.12

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı
uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kapı detayı
uygulanacaktır.

Özgün ahşap döşeme elden geçirilip ilaçlanarak
korunacak hasarlı ve eksik bölümler özgün nitelikte
ve boyutta emprenye ahşap ile yenilenecektir.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak alçıpan
bölme duvarlar
uygulanacaktır. Yapının yeni işlevine

uygun olarak detaylandırılan
ahşap kapı detayı uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kepenk detayı
uygulanacaktır.

Özgün ahşap döşeme elden geçirilip
ilaçlanarak korunacak hasarlı ve
eksik bölümler özgün nitelikte
ve boyutta emprenye ahşap ile
yenilenecektir.

Yıkılmış ahşap balkon döşemesi
emprenye ahşap ile özgün detay ve
boyutlarda yeniden uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap pencere detayı
uygulanacaktır.

Yok olmuş ahşap dikmeler restitüsyon
çalışması sonucu belirlenen malzeme ve
boyutta yeniden üretiilerek, uygulanacaktır.

Yıkılmış olduğu tespit edilen sofa
restitüsyon çalışması sonucu
belirlenen detayda emprenye
ahşap ile yeniden uygulaması
yapılacaktır.

Yıkılmış olduğu tespit edilen
balkon restitüsyon çalışması
sonucu belirlenen detayda
emprenye ahşap ile yeniden
uygulaması yapılacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kapı detayı
uygulanacaktır.

Yıkılmış olduğu tespit edilen
duvar restitüsyon çalışması
sonucu belirlenen detayda ahşap
karkas sistem ile yeniden
uygulanacaktır.

Yıkılmış olduğu tespit edilen
duvar restitüsyon çalışması
sonucu belirlenen detayda ahşap
karkas sistem ile yeniden
uygulanacaktır.

Yıkılmış olduğu tespit edilen
duvar restitüsyon çalışması
sonucu belirlenen detayda ahşap
karkas sistem ile yeniden
uygulanacaktır.

Yıkılmış olduğu tespit edilen
duvar restitüsyon çalışması
sonucu belirlenen detayda
ahşap karkas sistem ile
yeniden uygulanacaktır.

Yapının yeni işlevine
uygun olarak alçıpan
bölme duvarlar uygulanacaktır.

Analojik analiz sonucu
detaylandırılan emprenye
ahşap kapı detayı
uygulanacaktır.

1.54

0.53

0.41

0.83

0.68

3.11
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10 m 15 m
5 m

ŞEKİL B.56
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ŞEKİL B.57
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ŞEKİL B.58
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10 m 15 m
5 m

ŞEKİL B.59
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ŞEKİL B.60
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10 m 15 m
5 m

ŞEKİL B.61
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ŞEKİL B.63
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1K 07 MEKANI K5 AHŞAP ÇARPMA
    KAPI DETAYI DIŞ GÖRÜNÜŞ

1K 07 MEKANI K5 AHŞAP ÇARPMA
      KAPI DETAYI A-A PLANI

1K 07 MEKANI K5 AHŞAP ÇARPMA
        KAPI DETAYI B-B PLANI

ŞEKİL B.64
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2 m 3 m
1 m

Yıkılmış ahşap karkas duvarın
özgün malzeme ve detayda
yeniden uygulanacaktır.
Yıkılmış ahşap döşeme ve ahşap
kirişler emprenye ahşap ile
yeniden uygulanacaktır.
Çökmüş özgün toprak dam
özgün malzeme ve detayda
yeniden üretilecektir.

Hasarlı bahçe duvarları özgün
harç formülü ve malzeme ile
yenilenecektir.
Çökmüş çatı konstüriksiyonu için,
özgün nitelikte malzeme kullanılarak
yeniden inşa edilecektir.

Yok olmuş ahşap elemanlar özgün
detayda yeniden uygulanacaktır.

Kazılmış döşeme doldurularak
uygun malzeme ile kaplanacaktır.
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1 m

265



266



2 m 3 m
1 m

267



268



2 m 3 m
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