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Türk sivil mimarisinde görülen 
büyük konut. 

_j 

_j 

Göçebe hayatından gelen ve geceyi ge
çirmek üzere bir yerde konaklamayı ifa
de eden konmak fiiliyle bu fiilin yerini be
lirleyen konak kelimesi , yerleşik hayatın 
sürekliliği içinde sivil mimarinin kalıcı un
surlarını belirleyen konut ve konak gibi 
terimiere kaynak teşkil etmiştir. Osman
lılar'da konak teriminin kullanımı günlük 
hayata giren "paşa konağı". "bey konağı" 

ve halen kullanılan "hükümet konağı" ta
birlerinde olduğu gibi hemen her zaman 
belirgin bir sosyal statüye işaret etmek
tedir. Bununla birlikte bir sultan ya da ha
nım sultana ait yapıların "saray" olarak 
tanımlanması bu statünün vezir, paşa, 
ulema gibi devletin ileri gelenleriyle var
lıklı kişileri kapsadığını gösterir. Topog
rafik özelliklerine bakarak kıyı şeridinde 
bulunan konutları "yal ı" ya da "sahilsa
ray". bir sayfiyede veya hasbahçede yer 
bulan konutları "köşk" ya da "kasır" ola
rak adlandıran Türk sivil mimarisi termi
nolojisinde konak terimi tabii olarak şe
hir dokusu içinde bulunan, varlıklı kişilerin 

bütün ailesi ve hizmetiileriyle bir arada 
ikamet ettiği büyük yapıları ifade eder. 

Türk sivil mimarisindeki konak tipolo
jisi, sınırları tam olarak çizilememekle bir
likte topografyaya bağlı olarak tek ya da 
ayrı kütleler halinde harem ve selamlık 
bölümlerini içeren, bazı örneklerde bu bö
lümlerden birine bağlı olarak gündelik 
işlerin görüldüğü ve hizmetiiierin barın
dığı müştemilat. hamam, sarnıç gibi ya
pıların eklenmesiyle kompleks halde ta
sarlanmış olarak ortaya çıkar. Ahır, hiz
metkar odaları. servis birimleri vb. me
kanlarla kuşatılan geniş bir kapa lı avlu 
niteliğindeki taşlıktan oluşan zemin kat 
üzerinde bir ya da iki katlı olarak yükse
len konaklarda sayıları on ile kırk arasın
da değişen odalar bulunabilmektedir. Öte 
yandan bir sarayı andıran, Mercan'daki 
1865 tarihli Ali Paşa Konağı gibi bunun 
çok üstünde odası bulunan, ancak sahi
binin statüsü ve konumu sebebiyle konak 
şeklinde tanım lanan örnekler de vardır. 
Bundan başka Birgi'deki Çakır Ağa Kana
ğı, Tokat'taki Yağcıoğlu Konağı ve Amas
ya'daki Hazeranlar Konağı gibi mütevazi 
büyüklüklere sahip olan bazı evlerin ko
nak olarak adlandırılması, ait bulunduk
ları ailenin yörenin ileri gelenlerinden ol
masıyla ilgilidir. 

Konakların, topografyanın elverişli ol
duğu yerlerde çevre duvarlarıyla kuşatı
lan bahçeler içinde ele alındığ ı dikkati 
çeker. Günümüze hemen hemen hiç de
ğişmeden ulaşabilmiş harem bölümü ile 
hamam ve mutfak birimlerini de içeren, 
zamanımıza kadar gelernemiş selamlık 
bölümü ile birlikte iki ayrı yapıdan oluşan 
Bebek'teki 1751 tarihli Kavafyan Konağ ı, 

tek bir kapı ile sokağa açılan çevre duvar
larıyla kuşatılan meyilli bir arazi üzerine 
yerleşmiştir. Selamlığı hemen hemen 
merkeze alan dağınıkyerleşim anlayışı bu 
dönemde özell ikle sayfiye bölgelerinde 
sıkça karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan 
aynı uygulamanın görüldüğü Üsküdar'
daki 1 793 tarihli Afganller Tekkesi, işlevi 
farklı olmakla birlikte konut mimarisi 
çerçevesinde incelenmesi gereken yapı
lar arasındadır. Nitekim birçok tekkenin 
tesisi, tarikatın müridieri arasında yer 
alan varlıklı kişilerin bağ ışladığı konakla
ra meşihat konulmasıyla gerçekleştiği, 
birçoğunun da kiraladıkları ya da satın 
aldıkları konaklarda faaliyet gösterdiği 
bilinmektedir. Geniş bir bahçe içinde yer 
alan Afganller Tekkesi bunların ilk ve en 
özgün örneğin i oluşturduğu gibi yapıya 
külliye niteliği kazandıran servis birimle
rinin, yerini aldığı konağın yerleşim düze
nini ve mimari programını devam ettir
diği anlaşılır. Halen varlığını sürdüren se-
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lamlık kısmının dönemin tipik mekan 
kurgusunu yansıtan divanhaneli tasarımı 
da bu yapı türünün sivil mimarlıkla ilişki
sinin çarpıcı bir örneğini teşkil etmek
tedir. 

Öte yandan özellikle İstanbul'un sur içi 
gibi konut dokusunun elverişli olmadığı 
yerlerdeki konaklarda bahçelerin daral
dığı ve hatta kullanılmadığı görülür. Bu 
yapılarda girişin doğrudan sokağa açıldı

ğı ve haremle selamlık bölümünü birleş

tiren tek kütleli tasarımların öne çıktığı 
dikkati çeker. Bugün ortadan kalkmış ol
makla birlikte hakkında oldukça fazla şey 
bilinen Lale Devri yapılarından Kaptan Pa
şa Konağı'nda, taşlık girişleri sokağa açı

lan harem ve selamlık bölümlerini tek 
kütlede toplayan bir tasarımın uygulan
dığı kaydedilir. Bir süre eczacı ve dişçi 
mekteplerine mesken olan Kadırga'daki 
Menemenli Mustafa Paşa Konağı da eş 
büyüklüklü harem ve selamlık bölümle
rini tek kütlede birleştiren bir tasanma 
sahipti. Konut mimarisinde önemli bir 
dönüm noktası olan Lale Devri'nden itiba
ren dikkate değer bir gelişim gösteren 
tek kütleli tasarımlarda görülen. farklı 
işlevlere sahip harem ve selamlık bölüm
leri arasındaki ilişkinin tesisi konak mi
marisinin de en özgün yönünü oluştur
muştu r. Nitekim bugün İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi'nin yer aldığ ı 

alanda bulunan, bir süre İstanbul Darül
fünunu'na ev sahipliği yapmış olan 1864 
tarihli Zeynep Hanım Konağı. başarılı bir 
kütle kompozisyonu sağlayan mabeyin 
bölümü kurgusu ile bu ilişkinin çarpıcı bir 
örneğini sergilemekteydi. Ayrıca kona
ğın empire üs!Qplu, simetrik bir kurgu 
gösteren cephesindeki doğrudan sokağa 
açılan gösterişli kapısı da geleneksel mi
marinin sokağa kapalı olmaya zorladığı 
zemin kat tasarımlarını terkeden dışa dö
nük bir anlayışa sahipti. Bu durum, 1850'
lerden itibaren Batı'nın kültürel ve eko
nomik baskısı altında gelişen yeni hayat 
şeklinin ortaya çıkardığı bir uygulama ola
rak Timurtaş mahallesindeki günümüze 
ulaşmayanFerid Paşa Konağı ve Molla 
Hüsrev mahallesindeki XIX. yüzyıla ait 
Kayserili Ahmed Paşa Konağı gibi tasarım 
olarak geleneğe bağlanan yapılarda dahi 
yalın çizgilerle de olsa karşımıza çıkmak
tadır. Son dönemin özgün sivil mimarlık 
örnekleri arasında yer alan Sultanah
met'teki Abdurrahman Sami Tekkesi 'nin 
Reşad Efendi Konağı 'nın tamir edilme
siyle oluşturulan, harem ve selamlık bö
lümlerini içeren tek kütleli binasında ve 
Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin, bu iş-
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Günümüzde Vefa Lisesi olarak kullanılan Mütercim Rüşdü 
Paşa Konağı-istanbul 

!eve hizmet edecek şekilde donanm ış ol
makla birlikte yapısı itibariyle bir konak 
olan, Sultan Abdülmecid tarafından yap
tırı lan 1844 tarihli binasında da kapıların 
doğrudan sokağa açıldığı görülmektedir. 

Konaklardaki iç mekan biçimlenişinde 
en azından XVIII. yüzyıla kadar dış safalı 
ve divanhaneli tasarımların ön planda ol
duğu sanılmaktadır. Bu açıdan Afganller 
Tekkesi'nin çift eyvanla genişletilen divan
hanesiyle İstanbul'daki en eski sivil mi
marlık örneği olan. deniz kıyısında yer 
alan bir konak olarak nitelendirebilece
ğimiz Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı'nın 
selamlık divanhanesi fikir verebilecek en 
önemli örneklerdir. Ancak bu yapıda gö
rüldüğü gibi , divanhaneli ve dış safalı ta
sarım şemasının İstanbul'un kültürel or
tamı ve saray çevresinde gelişen hayat bi
çimleri içinde değişik varyantlarla incele
nerek geliştirilmesiyle ulaşılan orta safalı 
mekan kurgusu, özellikle Lale Devri'nden 
itibaren konak mimarisine ağırlığını koy
muştur. Bebek'teki Kavafyan Konağı'nın 
harem kısmında "karnıyarık" olarak ta
nımlanan her köşesine birer oda yerleş

tirilmiş çift eyvanlı, orta safalı tasarımla 
Kaptan Paşa Konağı'nın harem ve selam
lık bölümlerindeki, köşelerine odalar yer
leştirilmiş dört eyvanlı orta sofa tasarı
mı , iç mekan biçimlenişinde en sık rastla
nan uygulamalara karşılık gelmektedir. 
Misafir kabulü, sohbet ve hatta yemek 
gibi ortak gündelik işlevlere sahip olan 
orta safayı kuşatan çok fonksiyon! u oda
larda da yeme içme, yatıp kalkma gibi iş
levler sürdürülmekteydi. Mekanların mef
ruşatında ise pencere önlerine yerleştiri

len sedirler, yatak ve yorganların kondu
ğu yüklükler, çeşitli eşyaların konduğu 
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niş ve dolaplar, ısınmak için manga! ve 
ocaklar önemli yer tutmaktaydı. Dekoras
yana katılan ahşap süslemeler. perdeler. 
halılar, Kavafyan Konağı'nda olduğu gibi 
döneminin üs!Gp özelliklerini yansıtan na
kışlar ve resimler de mefruşatın önemli 
unsurları arasında yer almaktaydı. 

Bu tasarım şeması, Batılı tesirierin mi
mari m izi yoğun biçimde etkilediği dö
nemde dahi terkedilm emiş. XIX. yüzyılda 
yaygınlık kazanan ova! ve yuvarlak planlı 
sofaların kullanımında kendini gösteren 
güçlü sentezlerin yanı sıra. Zeynep Ha
nım Konağı ya da Saraçhane'deki 1865 
tarihli Subhi Paşa Konağı örneklerinde 
olduğu gibi bazan yozlaşmaya varan de
ğişik varyasyonlarla varlığını sürdürmüş
tür. öte yandan hanedan yapılarının da
ha çok seremoni kurallarına göre şekille
nen tasarımlarından etkilendiği anlaşı 

lan bu şemanın hanedanla yakın ilişkiler 
içinde bulunan ve devlet kademelerinde 
önemli görevler alan zümrelerce tercih 
edildiği, bu kurallarla pek haşir neşir ol
mayan toplumun daha alt katmanlarının 
bu hususta fazla istekli olmadığı görülür. 
Daha çok Eyüp , Üsküdar. Kadıköy gibi 
önemli banliyölerde görülen. gelenekle 
bağlarını henüz koruyan bir hayat sürdü
ren ailelerin barındığı büyük konutlarda, 
arsanın durumu ya da ev sahibinin isteği 
doğrultusunda biçimlenen fonksiyonel 
mekan kurgularıyla karşılaşılmaktadır. 

Saray çevresinde gelişen yeni hayat 
şekliyle birlikte İstanbul'da yerini iç safa
lı tasarımiara bırakmış olan, geleneksel 
Türkyaşayışının şeki!İendirdiği, dış safalı 
olarak tanımlanabilecek hayatlı ev tasa
rımları ise Batı ve Güney Anadolu'daki ko
nak mimarisinde daha çok iklim şartları

na bağlı olarak varlığını sürdürmüştür. 
Seyahatnamelerdeki bilgi ve gravürler
den İstanbul'da da yaygın bir kullanımı 
olduğu anlaşı lan hayatlı Türk evi tasa
rımının uygulandığı Birgi'deki Çakır Ağa 
Konağı. taşra üs!Gbunun naif örneklerini 
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içeren resim ve süslemeleriyle dikkati 
çekmektedir. Aynı tasarımı mahalli hayat 
tarzı farklılığıyla bulduğumuz Urfa'daki 
Kürkçüoğlu Konağı ise hayatın yerini alan 
geniş bir avlu çevresine dizilen harem, 
selamlık ve servis birimleriyle içe dönük 
yaşayışın şekillendirdiği maham bir üs!G
ba işaret eder. İklim özellikleri bakımın
dan İstanbul'a benzeyen Safranbolu, Kas
tamonu , Ankara. Tokat, Amasya ve Si
vas'ta ise başşehir menşeli orta safalı 
mekan kurgusunun mahalli zevkleri, ge
lenek ve gerekliliklerle birleştiren özgün 
ve mütevazi tasarımlar halinde uygulan
dığı görülmektedir. 

Konaklardaki malzeme tercihi. taşlık 
kısmını içeren zemin katı dışında İstanbul 
için büyük oranda ahşap malzeme üzeri
nedir. Zemin katın duvarları ise çoğun
lukla taş malzeme ile mümkün mertebe 
açılımsız olarak oluşturulmakta, . bunun 
üzerine ahşap karkaslı bina kütlesi inşa 
edilmektedir. Zemin katın sağır kurgusu
na karşılık üst katlarda eliböğründelere 
oturan çıkmalar, cumbalar, kafeslerle ör
tülen çok sayıda pencere ve geniş saçak
larla son derece hareketli bir görünüm 
sergilenmekteydi. Yangınların meydana 
getirdiği büyük tahribata ve 1660'taki 
Cibali yangınından sonra ahşap ev yapıl
masına izin vermeyen fermana rağmen 
bu tercih hiçbir şekilde .değişmemiş, XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında inşaat tekriiğinde
ki gelişmelerle artan kagir malzeme kul
lanımı bile ahşabın yanında sönük kal
mıştır. Zeynep Hanım Konağı, 1867'de 
yaptırılan ve bugün İstanbul Üniversite
si'nin Eczacılık Fakültesi'ne ev sahipliği 
yapan Fuad Paşa Konağı, bu üniversite
nin Tıp Tarihi Enstitüsü'nün bulunduğu 
Subhi Paşa Konağı. Vefa Lisesi'ne ev sa
hipliği yapan Mütercim Rüşdü Paşa Ko
nağı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bulun
duğu Rauf Paşa Konağı kagir malzeme ile 
oluşturulmuş önemli konaklardandır. Bu
nunla birlikte kagir bir yapı olan Ali Paşa 



Konağı'nın 1911 'deki Çırçır yangınında 
duvarları dışında tamamen yanması, sı
kışık şehir dokusu içinde bu uygulamanın 
da pek yararlı olmadığını göstermiştir. 

Anadolu'daki konaklarda karşımıza çı
kan malzeme tercihi malzemenin terni
nindeki kolaylık ölçüsünde değişkenlik 
gösterir. Batı ve Kuzey Anadolu'da ahşap 
başlıca malzeme olarak görülmekteyse 
de İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da taş 
malzeme ahşabın önüne geçmektedir. 
Özellikle karkas ve beden duvarlarında 
kullanılan taş malzeme Urfa. Mardin, 
Kayseri , Erzurum ve Kapadokya'da öz
gün bir konut mimarisinin oluşmasını 
sağlamış olmakla birlikte iç mekanların 
süslemesinde ve diğer kısımlarda ahşa
bın taş süslemeden hiç de aşağı kalma
yan bir kullanım alanı bulduğu gözlenir. 

Yörelere göre değişen zevkler ve hayat 
tarziarına bağlı olarak değişik örnekler 
sergilemekle birlikte Anadolu'da bütün 
Osmanlı dönemi boyunca varlığını sürdü
ren geleneksel Türk evi tasarım şeması
nın farklı malzeme ve tasarım tercihleri 
bir yana bırakılacak olursa genel hatla
rıyla Orta Asya'dan itibaren izlenebilme
si, bu yapı grubunun da Türk mimarisi
nin geleneksel çizgisi içinde değerlendi 

rilmesi gerektiğini göstermiştir. Nitekim 
Horasan ve Maveraünnehir'de X-XII. yüz
yıllar arasına tarihleneo könutların mih
manhaneli tasarımlarında görülen, Orta 
ve ön Asya'nın merkezi mekan geleneği
nin Osmanlı sivil mimarisindeki etkisi tar
tışılmamaktadır. Ancak farklı etkenierin 
ve hayat şekillerinin biçimlendirdiği Os
manlı sivil mimarisinin gerek menşeini 
gerekse üzerine yerleştiği coğrafyanın 
eski geleneklerini aşan, son derece karak
teristik bir hüviyet kazandığı açıktır. Özel
likle Osmanlı mimarisinde Batılı etkilerin 
yoğunlaştığı XVIII. yüzyıldan itibaren ge-
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leneksel ölçütlerin mütevazi çizgisinden 
kopup barak. rokoko, empire, klasik ve 
"art- nouveau" üsluplarının canlı ve ha
reketli unsurlarıyla zenginleşerek kendi
ne özgü bir kimlikle karşımıza çıkan, dün
ya tarihinin en ilgi çekici sivil mimarlıkla
rından birini ortaya koymuştur. 

Bugün şehir dokusunda kapladıkları 
geniş alanlar dolayısıyla bilhassa büyük 
şehirlerle gelişmekte olan merkezlerde 
tehdit altındaki konakların yangınlar ve 
ilgisizliğin yol açtığı tahribatlar sebebiy
le sayıları her geçen gün azalmakta
dır. Sivil mimarimizin önemli örneklerini 
oluşturan bu yapıların resmi ve sivil ku
ruluşlara tahsis edilerek ya da Anadolu'
da birçok örneği bulunan m üze- ev şekli
ne getirilerekyaşanılan mekanlar halinde 
bir işlev kazandırmak suretiyle korun
ması geleceğe intikalleri açısından son 
derece büyük önem taşımaktadır. 
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li! İSMAİL ÜRMAN 

KO NAR GÖÇER 

ı 
KONAKKİ 

-, 

Gine Cumhuriyeti'nin başşehri 
(bk. GİNE). 

L _j 

ı 
KONAR GÖÇER 

-, 

Temel iktisadi faaliyeti 
hayvancılığın oluşturduğu 

L 
hayat tarzını ifade eden tabir. 

_j 

Konar göçerlik, beslenme ihtiyacını 
karşılamak amacıyla büyük hayvan sürü
lerini takip eden göçebelerden ya da belli 
bir coğrafi mekana bağlı olmaksızın hay
vaniarına otlak ve kışlak bölgeleri arayan 
göçebe çobanlıktan farklı olarak belli bir 
mekan dairesinde yerleşik hayatın bütün
leyicisi olarak hayvancılık yapan ve ürün
lerini daha çok yerleşik toplurnlara pa
zarlayan iktisadi faaliyet biçimi ve hayat 
tarzıdır. Bu tarz hayat yaşayanlar. bilhas
sa kışi ak bölgelerinde küçük yerleşim yer
leri meydana getirmeleri sebebiyle yerle
şik düzene daha yakındır. XVI. yüzyıla ait 
Osmanlı tahrir kayıtlarında, bunların ar
tan nüfuslarının bir kısmının hızlı bir şe
kilde yerleşik hayata geçtiği ve yeni köy
ler meydana getirdiğine dair bilgilere ula
şılmaktadır. Bundan dolayı konar göçer 
hayat tarzı göçebelikle yerleşik hayat ara
sında bir ara şekildir. Osmanlı arşiv kayıt
larında konar göçer kavramı yerine "gö
çer. haymaneta if esi, göçebe taifesi, yö
rük, yörükan, Türkmen taifesi" gibi tabir
ler de geçer. Öte yandan modern çalış
malarda konar göçer hayat tarzını ifade 
etmek için yaygın olarak göçebe kelime
si kullanılmaktadır. 

Konar göçerlik, İslamiyet öncesi Türk 
toplulukları arasında yaygın olarak benim
senen bir hayat tarzı idi. Türkler'in eski 
çağiarına ait kaynak ve buluntular onla
rın iktisadi faaliyetleri içinde atın birinci 
sırada yer aldığını göstermektedir. Türk
ler, büyük at sürülerinin birbirine karış
masını önlemek amacıyla damga vuruyor
lardı . Bu damgalar aynı zamanda kabile
lerin özel işaretiydi. Ancak atçılık doğur
ganlığının az, üretiminin yavaş olması se
bebiyle giderek önemini kaybedip yerini 
koyun yetiştiriciliğine bıraktı. 

Xl. yüzyılda Türk illerini dolaşan Kaş
garlı Mahmud, Seyhun nehri boylarında 
konar göçer Oğuzlar'a rastlamıştı. Bu dö
nemde Maveraünnehir ve Horasan böl
gesinin koyun ihtiyacı Oğuzlar tarafın
dan karşılanmaktaydı. Anadolu'nun ilk 
fetih yıllarından itibaren tarımcı ve şehir-
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