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Özet- İçinde yaşadığımız kadim kentimiz Kütahya, oldukça zengin bir tarihe ve kültürel birikime sahiptir. Germiyanoğulları 

Beyliği döneminin başkenti, Osmanlılar döneminin Beylerbeyliği merkezi ve şehzade sancaklarından birisi olan şehrimiz, bu 

önemine binaen zaman içinde zengin bir mimari mirasa sahip olmuştur. Bugün, Kalesinden, Hıdırlık Mescidine, Vacidiye 

Medresesinden Ulu Camisine, Rüstem Paşa (Balıklı) Hamamından Eski Hükümet Konağına kadar farklı amaçlara hizmet etmek 

üzere, değişik tarihlerde inşa edilmiş olan çok sayıdaki anıt yapı, tüm haşmetiyle karşımızda durmakta ve ait oldukları 

medeniyetin veya dönemin ruhunu bugüne taşımaktadır. Anadolu kültürü ve medeniyetinin gelişim ve değişim çizgisini yansıtan 

bir şehir olan Kütahya’da anıtsal mimarlık örneklerinin yanında, geçmişe ışık tutan zengin mimari oluşumunun günümüzdeki 

bir başka tanığı konaklardır. Şehrimiz, sahip olduğu çok sayıdaki konak ve evleri ile en şanslı şehirlerden biridir. Çünkü tarihi 

kimliğe sahip bir şehir, sadece anıtsal mimari örneklerden ibaret değildir. Ata yadigârı sivil mimari örneklerini koruyamamış 

olan bir şehrin, tarihsel kimliğini ve mimari zenginliğinin önemli bir tarafı eksik kalmış demektir.  

Bu bakımdan şehrin mimari mirasını, yalnızca anıtsal mimari örnekleriyle sınırlayarak sivil mimari örneği olarak 

adlandırdığımız konaklarımızı yok saymanın büyük bir hata olacağını kabul etmek gerekir. Şehrimizi gezerken kafamızı kaldırıp 

şöyle dikkatlice bir baktığımızda; ecdadımızın bize miras olarak bıraktığı, ata  yadigârı tarihi konakların, anıtsal yapı dediğimiz 

eserlerle birlikte tarihi kent dokusunu şekillendirmede nasıl bir rol oynadığını, şehre nasıl bir güzellik ve değer kattığını 

göstermek istedik. 

 Bu çalışmada Kütahya merkezde bulunan geleneksel Türk evleri araştırma kapsamındadır. Bu evlerin süslemeleri 

incelenerek fotoğraflarla desteklenmiştir. Çalışmada Kütahya İli’nin tarihçesi ve coğrafi özellikleri tanıtılmış, araştırma 

kapsamında bulunan evlere ait saptama çalışması, evlerde bulunan süslemelerin analizi ve fotoğrafları yer almaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler- Tarihi Kütahya konakları, Kütahya’da bulunan tescilli kültür varlıkları. 

 

 EXAMINATION OF TRADITIONAL TURKISH HOUSE 

DECORATIONS IN KÜTAHYA CENTER 

 

Abstract- Kütahya, the ancient city in which we live, has a very rich history and cultural background. The capital of 

Germiyanoğulları Principality period, Beylerbeyi center of the Ottoman period, and the city of one of the city of sezade, has a 

rich architectural heritage in time to build on this importance. Today, a large number of monumental buildings built in different 

dates to serve different purposes from Castle, Hıdırlık Masjid, Vacidiye Madrasa to the Great Mosque, from Rüstem Paşa 

(Balıklı) Hamam to the Old Government Mansion, stand before us with all its magnificence and bear the spirit of the Civilization 

or period they belong to today. In Kütahya, a city that reflects the development and change of Anatolian culture and civilization, 

besides the monumental architectural examples, another witness of the rich architectural formation that illuminates the past is 

the houses of today. Our city is one of the lucky cities with its numerous houses and houses. Because a city with a historical 

identity, is not only monumental architectural examples from. An important part of the historical identity and architectural wealth 

of a city, which has not been able to preserve the examples of civil architecture, is missing. 

 

In this respect, it is necessary to acknowledge that it would be a great mistake to ignore what we call a civilian architectural 

example by limiting the architectural heritage of the city with only monumental architectural examples. When we visited our 

city, we lifted our heads and looked carefully; we wanted to show what kind of beauty and value the city had played in shaping 

the city's historical texture along with the works we call monumental structure of the historical mansion, which was left by our 

ancestors as a legacy to us. 

 

In this study, the traditional Turkish houses in Kütahya center are under the scope of research. The decorations of these houses 

were examined and supported by photographs. In this study, the history and geographical characteristics of Kütahya province 
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are introduced and the study of determination of the houses within the scope of the research, analysis and photographs of the 

decorations found in the houses are included. 

 

Keywords- Historic Kütahya mansions, registered cultural assets in Kütahya 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. GİRİŞ 

Merkez Pirler mahallesinde 18. yüzyıl Kütahya Evlerinin 

topluca korunduğu Germiyan Sokak, Arnavut kaldırımlı yolu, 

elektrik ve telefon direkleri ile tellerinin bulunmadığı, 

Kütahya’daki tarihi kent dokusunun en güzel örneğidir. 

Germiyan Sokak’taki Kütahya Evleri iki veya üç katlı ahşap 

evlerdir. Payandalarla desteklenmiş çıkmaları, çiftli koca 

kapıları, kafesli pencereleri ile ahşap Anadolu mimarisinin en 

güzel örneklerini oluşturur. 17. ve 18. yüzyıl Kütahya evleri 

açık sofalıdır. Sofalar odalar arası bağlantıyı sağlar. Ayrıca 

sofalarda seki ya da köşk adı verilen dinlenme mekânları 

bulunur. Giriş katlarına taşlık denir. Evlerin ön kapıları dışında 

geniş arka bahçelere açılan arka kapıları da vardır. Depo, kiler 

samanlık hatta ahırlar buradadır. Birinci katta günlük yaşama 

ait odalar vardır. Bunlar oturma odası, mutfak ve yatak 

odasıdır. İkinci katta ise misafir odaları ve gelin odaları 

bulunur. 19. ve 20. yüzyıl Kütahya Evleri kapalı sofalıdır. 

Önceki dönemlerin aksine, bu dönem evlerinin dışları, 

saçakları, pervazları ve payandaları süslenirken, iç mekânlar 

aksine sade tutulmuştur. Yine bütün Kütahya Evleri payanda 

destekli çıkartmalara sahiptir. Bu çıkartmalar yola uyum ve iç 

mekânı düzeltme amaçlı yapılmıştır. Kütahya Evlerinin 

topluca korunduğu Germiyan Sokak’taki tarihi evler, Kütahya 

Valiliğince satın alınarak “Kütahya Evlerini Yaşatma Projesi” 

çerçevesinde restore edilmektedir. 

II. METARYAL 

Yerleşim tarihi yedi bin yıl önceye giden Kütahya, Geç 

Miyosen dönemden başlayarak Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç 

Çağı, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, 

Germiyan, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinin zengin 

kültürel mirasına sahip bir ildir. 

Kütahya konut mimarisi bakımından Anadolu’nun ahşap 

bölgesi içinde kalmaktadır. En eski örnek Kossuth Müzesi 

olarak restore edilmiş olan ve halk arasında “Macar Evi” 

olarak bilinen 17.yy Türk evi. 1850-1851 yılları arasında 

Macar bağımsızlık mücadelesi kahramanlarından Lajos 

Kossuth ailesi ve 56 kişilik mülteci grubuyla burada 

konaklamış ve Macaristan anayasa taslağını bu evde 

hazırlamış. Ayrıca ünlü masalcı Ezop’un doğum yeri, antik 

kaynaklarda Kütahya olarak belirtilmektedir. 

130 yıl Germiyan Beyliğinin başkentliğini, 400 yıl Anadolu 

beylerbeyliği merkezliğini üstlenen Kütahya’da, Kütahya 

Kalesinin eteklerinde oluşan eski kent dokusu, kentteki Türk 

döneminin çekirdeğini oluştururken dönemin evlerini, 

sokaklarını en güzel şekilde yansıtmakta. Kütahya’nın sivil 

mimarlık örneği evleri önemli bir turizm potansiyeli 

oluşturmaktadır. Bildirimizin ana unsuru olan Germiyan 

Sokağı ve çevresi Germiyan ve Osmanlı döneminden kalma 

çok sayıda tarihi yapı olması nedeniyle yenileme ve iyileştirme 

çalışmalarına konu olmuş. Destinasyon merkezi olan 

Germiyan Sokağı tarihi dokusunu en iyi koruyan alanlardan. 

Destinasyondaki iyileştirme faaliyetleri neticesinde; Germiyan 

Konağı (19. yy) lokanta olarak, Vakıf Konağı (19. yy) 

Lokanta, İrvasa Konağı (19. yy) el sanatları üretim ve satış 

atölyesi, Ispartalılar Konağı (19. yy) butik otel, Şapçı/Karaca 

Konağı (19. yy) kent tarihi müzesi, Şekerci Şükrü Evi (18. yy) 

çini üretim ve satış atölyesi, Kurtuluş Konağı (19. yy) gençlik 

merkezi, Kütahya Konağı (19. yy) yöresel yemek lokantası 

olarak hizmet vermektedir. 

Zamanının en ünlü Osmanlı seyyahı Kütahyalı Evliya 

Çelebinin Seyahatnamesinde 1651-1652 yıllarında 

Kütahya’ya ait notlarında bahsedilen 16. yüzyıl eseri olan 

Şengül Hamamı, jeoloji müzesi olarak, 15. yüzyıl eseri Büyük 

Bedesten, yerel hediyelik eşya satış yeri olarak, 14. yüzyıl 

eseri Küçük Bedesten kuyumcular çarşısı olarak 

projelendirilmiş. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Vezir-i Azam’ı ve aynı zamanda 

damadı olan Rüstem Paşa tarafından 1550 yılında yaptırılan 

Rüstem Paşa Medresesi, Belediye tarafından restore edilerek 

yerel kıyafet ve el sanatlarının üretilip sergilendiği el sanatları 

merkezine dönüştürülmüş. 

1401 yapım tarihli Ulu Camii bitişiğindeki 1314 tarihli Umur 

bin Savcı Medresesi, yöre kazı eserlerinin ve dünyaca ünlü 

Çavdarhisar-Aizanoi antik kenti kalıntılarının da sergilendiği 

Arkeoloji Müzesi, 1411 yapım tarihli Yakup Çelebi İmareti, 

Çini Müzesi olarak hizmet vermekte. 1243 yapım tarihli 

Hıdırlık Mescidi ziyaretçilerine eşsiz bir şehir manzarası 

sunmaktadır. 

Şehir merkezi yakınında bulunan Frigya Vadileri, geniş orman 

arazisi ve birçok doğa güzellikleriyle ve arkeolojik 

kalıntılarıyla yürüyüş tutkunlarına eşsiz deneyimler vaat 

etmekte. Ayrıca termal turizm potansiyelini kullanmaya 

yönelik çalışmalar devam etmekte. 

Çavdarhisar- Aizanoi Kültür Turizm Festivali, Kurtuluş 

Mücadelesi anma etkinlikleri, Seyyah Evliya Çelebi ve 

Uluslararası Çini Seramik etkinlikleri, Osmanlı Devleti 

kurucularından Ertuğrul Gazi’nin annesi olan Hayme Ana 

adına yapılan şenlikler, kaçırılmaması gereken etkinlikler 

arasındadır.. 

Barınma, sosyal bir varlık olan insan için en temel 

ihtiyaçlardan biridir.  Dolayısıyla, şekli ve türü ne olursa olsun, 

barınak dediğimiz kapalı mekânların insanlık tarihi kadar eski 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Genel tanımıyla bir ailenin oturabileceği şekil ve büyüklükte 

yapılmış olan barınaklara ev denir. 

Toplumların, inanç, kültür, gelenek gibi değerleri ile içerisinde 

bulundukları hayat tarzları ve tabii şartlar farklı konut tiplerini 

ortaya çıkarmıştır[1]. 

İnsanların yaşantısı ile son derece yakından ilişkili ve her 

şeyden önce yaşama birimi olan ev, devirler boyunca bu 

değerler bütününün aksedişiyle, değişerek gelişen bir akıcılık, 

yapıcılık ve sanat anlayışını beraberinde getirmiştir.  Böylece, 

sanat tarihinin önemli sivil mimarlık ürünleri olan mesken 

mimarisi oluşmuştur[2]. 

Kütahya, konut mimarisi bakımından Anadolu'nun ahşap 

bölgesi içinde kalmaktadır. Balıkesir-Uşak-Antalya çizgisinde 

tanımlanan Batı Anadolu Türk Evleri grubunda yer alır. Sivil 

Mimarlık örnekleri içinde açık sofalılar (17 - 18 yy.) 

Kütahya'nın en karakteristik evleridir. Dıştan süslemesi 

olmayan yalın görünüşüne karşılık iç mekânlarda gömme 
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dolaplar, tavanlar, kapılar, ocak davlumbazları, merdiven 

korkulukları gibi iç mekân ayrıntıları ahşap oymacılığının en 

güzel örneklerini ortaya koyan motiflerle bezelidir[3]. 

 

2.1 Kütahya’nın Tarihçesi 

Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan 

Kütahya, bilinen tarihi içinde Hitit, Frig, Roma, Bizans, 

Selçuklu, Germiyanoğluları ve Osmanlı Dönemi 

uygarlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşmıştır. Kütahya ili 

sınırları içinde kalan topraklarda yerleşen ve adı bilinen en eski 

halk Hitit'lerdir. Buna rağmen çevredeki Arkeolojik buluntular 

ilin yerleşim tarihini çok daha eskilere, ilk çağlara değin 

götürmektedir. Kütahya için kesin bir kuruluş tarihi 

verilememekle birlikte; Hitit metinlerinde geçen Assuva 

tarihiyle ilgili IV. Tuthaliya (M.Ö. 1256 - 1220) yıllıklarına 

dayanarak M.Ö. II. binin ortalarında kurulduğu söylenebilir. 

Kütahya, bugün de işletilen zengin maden yatakları dolayısıyla 

tarihin her devresinde ilgi görmüş, bu sayede geniş ticaret 

yollarına sahip olmuş, hızla gelişmiştir. Malazgirt Zaferi'nin 

ardından XI. yüzyılın sonunda Türk uygarlıklarıyla tanışan 

Kütahya, Germiyanoğlu Beyliği'ne başkentlik yapmış olup 

Osmanlı Devleti bu topraklar üzerinde kurulmuştur. Ayrıca 

Kütahya Türk ve dünya askerlik tarihinin en büyük zaferinin 

kazanıldığı yer olarak zengin bir kültürel mirasa sahiptir[4]. 

2.2. Kütahya’nın Coğrafi Özellikleri 

2.2.1. İlin Konumu 

Kütahya, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alır. 

İç Anadolu Bölgesi ile denize kıyısı olan Ege Bölümü arasında 

geçiş alanıdır. Kütahya ili, 38 derece 70 dakika ve 39 derece 

80 dakika kuzey enlemleri ile 29 derece 00 dakika ve 30 derece 

30 dakika doğu boylamları arasındadır. İlimiz 11.875 km²'lik 

yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık %1,5'nu 

kaplamaktadır. Kütahya, kuzeyinde Bursa, kuzeydoğusunda 

Bilecik, doğusunda Eskişehir ve Afyon, güneyinde Uşak, 

batısında Manisa ve Balıkesir illerimizle çevrilidir[4]. 

1) 2.2.2. Jeolojik Yapı 

Kütahya'nın Jeolojik bakımdan oluşumu çok eskilere 

dayanmaktadır. I. Jeolojik zaman ve III. Jeolojik zamanda 

bugünkü şeklini almıştır. Bu devirlerde çökmelere, yer yer 

volkanizmaya ve kıvrılmalara uğramıştır. Kıvrılmaya 

dayanamayan tabakalar kırılarak fay hatlarını oluşturmuştur.  

Kütahya il merkezi ve doğusu II. derece deprem kuşağı, 

merkezin batısında yer alan ilçeler I. derece deprem kuşağı 

içerisinde yer almaktadır. Bu fay hatlarının sonucu olarak, 

ilimiz yeraltı sıcak suları bakımından güçlü bir potansiyele 

sahiptir. Kütahya ilinin arazi yapısında kireç taşı, kil, kum taşı 

tabakaları oldukça yaygındır. İlimizin jeolojik yapısını 

oluşturan yer katmanları daha çok yatay ve yataya yakın 

Şekilde sıralanmıştır[4]. 

2) 2.2.3. Yeryüzü Şekilleri 

Kütahya ilinde ortalama yükselti 1.200 metredir. Dağların ve 

platoların ağırlıkta olduğu ilimizde yeryüzü şekillerinin 

%57,5'ini dağlar, %11 'ini ovalar, %31,5'ini platolar 

oluşturmaktadır. Kütahya tek kütlevi dağlardan ve 

sıradağlardan oluşan yeryüzü Şekillerinden ibaret değildir. 

Dağların uzanış biçimleri sistematik dağılış göstermez. 

Kütahya; kuzeydoğusunda Türkmen Dağı, batısında Karlık 

Tepe, kuzeybatısında Eğrigöz Dağı, güneybatısında Şaphane 

Dağı, güneyinde Murat Dağı ile çevrilidir.  İlin önemli ovaları, 

Kütahya Ovası, Yoncalı Ovası, Köprüören Ovası, Aslanapa 

Ovası, Altıntaş Ovası, Tavşanlı Ovası, Örencik Ovası ve 

Simav Ovasıdır. Akarsuları: Felent Çayı, Porsuk Çayı, Murat 

Çayı, Kureyşler Deresi, Kokar Çayı, Avşar Deresi, Gediz 

Çayı, Emet Çayı, Bedir Deresi, Tavşanlı Çayı, Simav Çayı, 

Kocaçay'dır. İlin tek doğal gölü Simav Gölü; baraj gölleri ise 

Porsuk, Enne, Kayaboğazı,  Söğüt ve Çavdarhisar baraj 

gölleridir. Göletler; Pazarlar, Çalköy, Belkavak, Sofular, 

Karagür, Çerte ve Kuruçay göletleridir[4]. 

3) 2.2.4. İklimi 

Kütahya ili; Ege Bölgesi'nde yer almasına rağmen, denizden 

uzaklık ve yükseltiye bağlı olarak iklimi kıyı Ege'den daha 

farklıdır. Kütahya ve çevresinin iklimi Ege, Marmara ve İç 

Anadolu Bölgeleri arasında bir geçiş tipidir. İklim ve sıcaklık 

şartları bakımından, her üç bölgenin özelliklerini taşır. 

Sıcaklık şartları İç Anadolu, yağış şartları Marmara Bölgesi 

tesiri altındadır[4]. 

2.2.4.1. Sıcaklık 

İlde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. 

Kütahya 'da yıllık sıcaklık ortalaması 10,5º dir. En sıcak aylar, 

temmuz ve ağustos, en soğuk aylar ocak ve şubattır. İlimizde 

ölçülen en yüksek sıcaklık, 38,6º dir. En düşük ölçülen sıcaklık 

ise –28,1º dir. Buradan da anlaşılacağı gibi, yıllık sıcaklık 

66,7º ile büyük bir fark gösterir[4]. 

2.2.4.2. Yağışlar 

Kütahya'da yağışlar, karasal iklime bağlı olarak, kış, ilkbahar 

ve sonbaharda görülür. Yazları genellikle kuraktır. Yıllık 

ortalama yağış miktarı 565 mm.dir. En yağışlı ay aralık, en 

kurak ay ağustostur. Yağışların %38,8 i kış, %29,4 'ü İlkbahar, 

%12,5 'i yaz, %19,3 'ü sonbahar aylarında düşer. Kış aylarında, 

sıcaklığın düşük ve yükseltinin fazla olması nedeniyle 

yağışlar, genellikle kar şeklinde, diğer mevsimlerde yağmur 

şeklindedir. Kar yağışlı günlerin, yıllık ortalama sayısı 19 

gündür. Kar kalınlığı ortalama 12 cm civarındadır[4]. 

2.2.4.3. Basınç ve Rüzgârlar 

Kütahya çevresinde ortalama hava basıncı, 904,7 milibardır. 

En düşük hava basıncı 873 milibar, en yüksek hava basıncı 

928,4 milibardır. Kütahya, yaz aylarında bir alçak basınç 

merkezi olduğu için, özellikle kuzey sektörlü rüzgârlara 

açıktır. Kütahya'da hâkim rüzgâr yönü, kuzeydir. Yıldız adlı 

kuzey rüzgârı, her yıl ortalama 2944 kez eser. Bunu 

kuzeybatıdan esen karayel izler. Daha sonra güneybatıdan 

esen lodos rüzgârı görülür. İlimizde ortalama rüzgâr hızı 1,7 

m/sn dir. Ölçülen en yüksek rüzgâr hızı değeri, kuzeybatıdan 

esen karayele ait olup 27,6 m/sn.dir[4]. 

4) 2.2.5. Bitki Örtüsü 

İlimizde yer alan doğal bitki örtüsü Akdeniz, Karadeniz ve İç 

Anadolu bölgelerinin özelliklerini taşır. Kütahya'da kuru 

ormanlar çoğunluktadır. Bunu bozkır bitki toplulukları takip 
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etmektedir. İlimiz ormanları, daha çok dağ eteklerindeki 

platolarda yer alır. Yerleşim birimlerine yakın ormanlık 

alanlar çeşitli amaçlarla bilinçsizce tahrip edilmiştir. Bu oran 

%2-3 civarındadır. Kütahya 1.279.000.000 hektarlık 

yüzölçümüne sahip olup bu alanın 611.592.000 hektarlık 

bölümü, orman sahasıdır. Sevinerek söyleyebiliriz ki, ilimizin 

%52,97'sini ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Orman 

alanlarımızın 296.464.000 'lik hektarı, %48'lik ekonomik 

değeri olan verimli ormanları oluşturur. Geri kalan kısmı ise, 

bozuk orman özelliği taşır[4]. 

III. KÜTAHYA EVLERİ 

Kentsel dokuyu oluşturan en önemli yapı birimi evlerdir. 

Kütahya, konut mimarisi bakımından Anadolu'nun ahşap 

bölgesi içinde kalmaktadır. Balıkesir-Uşak-Antalya çizgisinde 

tanımlanan Batı Anadolu Türk Evleri grubunda yer alır. 

Kütahya Evleri; cihannümaları, ahşap payandalı çıkmaları, 

oda düzeni, çok katlılığı, iki veya dört eğimli çatıları, ahşap 

çatkı arası dolgu veya bağdadi yapım sistemleri, 18. yüzyıla 

kadar açık dış, daha sonra orta iç sofalı yapılarıyla tipik Türk 

evinin tüm özelliklerini gösterir. On yedinci yüzyıldan kalmış 

en eski ev Macar bağımsızlık savaşı önderi Lajos Kossuth'un 

konuk edilmiş olduğu Hamdi Aydın Evidir. Sultanbağı 

mahallesinde Defterdar Konağı, Kurşunlu mahallesinde Hacı 

İsmail Efendi Evi, Gazi Kemal mahallesinde Bandımzade Evi, 

Pirler mahallesinde Germiyan Konağı, gibi kentin eski 

çekirdek mahallelerinde pek çok eski Kütahya evleri 

yaşamaktadır. Sivil Mimarlık örnekleri içinde açık sofalılar 

(17 - 18 yy.) Kütahya'nın en karakteristik evleridir. Dıştan 

süslemesi olmayan yalın görünüşüne karşılık iç mekânlarda 

gömme dolaplar, tavanlar, kapılar, ocak davlumbazları, 

merdiven korkulukları gibi iç mekân ayrıntıları ahşap 

oymacılığının en güzel örneklerini ortaya koyan motiflerle 

bezelidir[3]. 

Karakteristik Kütahya Evi genellikle bahçeli ve büyüktür. 

Halk tipi ev ile konakta plan tipi aynıdır. Zenginlik, oda 

kıyılarında ve süslemelerde kendini gösterir. Son yıllarda 

arazinin miras yoluyla çok bölünmesi, bitişik nizamlı daha 

küçük Kütahya evlerinin yapılması ve büyük konakların 

bölünmesi sonucunu doğurmuştur. Çıkmaz sokak, sokak, 

cadde olmak üzere mahallelerden genişleyerek ana merkez 

Ulu Cami'ye ve yönlenen yollar kentin dini ve ticari aktivitesi 

ile ve yaşamını birbirine bağlar. Bu sistem içinde sosyal 

yaşama katılan diğer binalar yer alırlar. Büyük camiler, 

mahalle camileri, hanlar, bedestenler, arastalar, Pazaryeri, 

çarşı, medrese hamam, tekke ve zaviyeler, çeşmeler, türbeler 

vs. pek çok mimari eser kent dokusunu bütünlemektedir. 

Kütahya kalesinin yer aldığı arkeolojik alan ile karşısındaki 

Hıdırlık tepeleri güneydeki yükseltilerdir. Kuzeyde tarıma 

elverişli ova yayılır. Eski kent; dağlarla ova arakesitinde 

yamaca yaslanmıştır[3]. 

IV. KÜTAHYA MERKEZİDEKİ GELENEKSEL 

TÜRK EVLERİ 

4.1. Germiyan Konağı .......................................................  

 

Resim 1. Germiyan Konağı Ön Cephesi 16.12.2012 

Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. 

 

4.2. Ispartalılar Konağı ......................................................  

 

Resim 2. Ispartalılar Konağı Ön Cephesi 16.12.2012 

Konak ön cephesinin güneyden görünüşü. 

4.3. Defterdar Konağı ........................................................  
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Resim 3. Defterdar Konağı Ön Cephesi Görülmekte 

16.12.2012 

Konak ön cephesinin güney batıdan görünüşü. 

4. Macar Evi......................................................................  

 

Resim 4. Macar Evi Bahçe Cephesi 16.12.2012 

 Pencereler dikdörtgen görünümlü ve metal korkuluklarla 

kapatılmıştır. 

4.5. Hanedan Konağı .........................................................  

 

Resim 5. Hanedan Konağı Ön Cephesi 16.12.2012 

Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. 

4.6. Kütahya Kent Tarihi Müzesi .......................................  

 

Resim 6. Kent Tarihi Müzesi Ön Cephesi 16.12.2012 

Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. Konağın zemin 

katı taş duvar birinci ve ikinci katı ahşap ve kerpiçten 

yapılmıştır. 

4.7. Cemile Gül Sanat Galerisi ..........................................  

 

Resim 7. Cemile Gül Konağı Ön Cephesi 16.12.2012.Konak 

ön cephesinin kuzeyden görünümü 
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4.8. Mehmet Gürsoy Çini Atölyesi 

Resim 8. Mehmet Gürsoy Konağı Ön Cephesi 16.12.2012                 

Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. 

4.9. Kütahya Belediyesi El Sanatları Salonu 

 

 

Resim 9. El Sanatları Salonu Ön Cephesi 16.12.2012 

 Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. 

 

V. SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ KÜTAHYA EVLERİ 

19 yy sivil mimarlık örneklerinden olan ve konut mimarisi 

bakımından Anadolu´nun ahşap mimari özelliklerini taşıyan 

Kütahya evleri, aslına uygun olarak hala yasamaktadır. 

Kendine özgü iki ve üç katlı mimarileri, ahşap payandalı 

çıkmaları, pencere düzeni ve geniş saçakları ile eski konak 
kültürünün en güzel örneklerini bugüne taşımaktadır. Giriş 

katları mutfak, kiler, depo ve tarım araçları için taşlık olarak 

düzenlenmiş, oturma, yatma, yeme, içme ve yıkanma odaları 

üst katlara yapılmıştır. Giriş kapıları atların geçmesine imkân 

verecek ölçüde büyük tutulmuştur. Pencereler az sayıda ve 

küçük ebatlıdır. Giriş kapısından başka, arka bahçeye açılan 

ikinci bir kapısı bulunmaktadır. 17. ve 18.yy. evleri açık 

sofalıdır. Seki ya da köşk adı verilen dinlenme köşeleri de 

bulunmaktadır. Günlük odalar, oturma ve yemek pişirme için 

kullanılır. Çoğu zaman kadınlar burada, erkekler ise selamlıkta 

otururlar. Odaların tavanları, dolap kapakları, kapıları ve ocak 

davlumbazları genellikle ahşap oymalarla bezenmiştir. 19.yy 

sonu 20.yy. baçlarında yapılan konaklarda dış sofa yerine iç ve 

orta sofa yaygın olarak kullanılmıştır. Kütahya evlerinde 

çıkma, mimari üslubun en önemli ögesidir. Sokaklar çok dar 

olsa bile saçaklar birbirine değercesine çıkmalar yapılmıştır. 

Karakteristik Kütahya evi genellikle büyüktür. Dış renkler de 

yüzey beyaz, kirli sarı, çivit mavisi veya açı boyası renginde 

boyanmış, geren sıvalıdır. Germiyan ve Ahierbasan 

Sokaklarında Sokak boyunca sıralanan bu evleri görmek 

mümkündür. 
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  5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yapılan araştırma sonucu incelenen evlerde ki ahşap 

süslemelerde malzeme olarak büyük çoğunluğu karaçam, 

ceviz ve sarıçam kullanılmıştır. Evlerin dışı sade görünümlü, 

iç kısmı ise oldukça süslü bir yapıya sahiptir. Evlerde rastlanan 

süslemeler genellikle tavanlarda çıtakari ve aplike oyma tavan 

süslemeleri, tavan göbeklerinde aplike ve seramik tavan 

göbekleri, ocak başlarında bitki motifli süslemelerdir. 

Bu evler günümüze kadar gelmiş gelecek kuşaklara da çok 

fazla değiştirilmeden yenileme yapılarak aktarılmalıdır. 

Zamana karşı direnmeye çalışan, belki de bir müddet sonra 

yokluğa mahkûm olacak bu yapıların vakit geçirilmeden 

etraflıca incelenmesi, mimarlık ve sanat değerlerinin ortaya 

konması gerekmektedir. Buna ilaveten, korunmaları için hızla 

gerekli tedbirler alınmalı ve zaman geçirilmeden restore 

edilmelidir. Yaptığım bu çalışma ile dile getirdiğim duyarlılığa 

katıldığıma, katkı sağladığıma inanıyor, yetkili ve uzman 

ellerin bir an önce sözünü ettiğim eserlere uzanmasını 

diliyorum. 
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