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ÖNSÖZ 

 

19. yüzyıl ortalarında Fransa’da üretilen süslemeli döşeme karoları, Avrupa ile 

bağlarını koparmayan Levanten aileler aracılığıyla Osmanlı coğrafyasında kullanım 

alanı bularak mimariyi tamamlayan bir dekorasyon elemanı haline gelmiştir. Başta 

İstanbul, İzmir, Mersin gibi Levanten nüfusun yaşamayı tercih ettiği kentlerde 

kullanılan bu döşeme karoları kısa bir sürede günün modası olmuş, 19. yüzyıl ortaları 

ile 20. yüzyıl ortaları arasında inşa edilmiş yapıların neredeyse tümünde kullanılarak bir 

yüzyıla adeta damgasını vurmuştur.  

Tarihi konutlardaki süsleme anlayışına olan özel ilgim, yaşadığım kent 

İzmir’deki konutların herhangi bir cephesini ve/veya mekanını süsleyen döşeme 

karolarını konu alan bu tezin hazırlanmasına neden olmuştur. Sevdiğim ve ilgi 

duyduğum bu konuyu doktora tezi olarak çalışmam konusunda beni yüreklendiren, 

çalışmamın her aşamasında bana yol gösteren, kıymetli görüş ve tecrübelerinden 

faydalandığım değerli tez danışmanım Prof. Dr. Bozkurt Ersoy’a sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım. 

Tez izleme komitesinde yer alarak çalışmamın her aşamasını gözden geçiren, 

yazdıklarımı büyük bir sabır ve titizlikle okuyup sağlıklı bir değerlendirme 

yapabilmeme olanak sağlayan, kişisel kitaplığı ve arşiviyle de bu çalışmaya destek 

veren hocam Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy’a ve konuya ilgisini, bana zamanını ayırarak 

gerekli eleştiri ve yol göstermeleri ile çalışmamın olumlu yönde ilerlemesine yardımcı 

olan hocam Yard. Doç. Dr. Rüçhan Bubur’a teşekkürü borç bilirim. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında birçok değerli insan destek ve yardımlarını 

esirgemedi. Öncelikle kişisel arşivlerindeki bilgi ve fotoğrafları benimle paylaşarak 

çalışmama görsel katkı sağlayan Yard. Doç. Dr. Ertan Daş’a, Doç. Dr. Sedat Bayrakal’a 

ve Mehmet Yasa’ya, her konudaki destek ve paylaşımları için Mimar Ulaş Özkan’a, 

Karataş semtindeki arazi çalışmalarım sırasında sokak sokak benimle gezen Sibelgül 

Albay’a ve çalışmam sırasında sıkıntıya düştüğüm anlardaki manevi desteği ile teknik 

konulardaki yardımları için Şehir Plancısı Gönül Ergünşen’e çok teşekkür ederim. 

Bu tezin hazırlanması sürecinde küçücük yaşına kocaman bir olgunluk 

sığdırarak zamanın kendisini göstermesini sabırla bekleyen oğlum Efe’ye, çalışmam 



sonlanırken ailemize katılarak yaşamımızda yeni bir başlangıç açan minik oğlum 

Rüzgar’a, çalışmamın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen, önerileriyle 

çalışmamın şekillenmesini sağlayan, yorgun ve stresli zamanlarımda güler yüzü ile beni 

motive eden eşim ve aynı zamanda meslektaşım Hasan Uçar’a teşekkürün en büyüğünü 

etmeliyim. 

Son olarak da; burada adlarını sayamadığım ama konutlarına girmeme izin 

vererek bu çalışmaya en büyük katkıyı sağlayan İzmir konutlarının kullanıcılarına 

sonsuz teşekkürler… 

 

 

İzmir, 2013                                                                                       Aygül UÇAR 
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1. GİRİŞ 

 

Neolitik dönemlerden günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış 

İzmir, önemli bir liman kenti olarak tarihteki yerini almıştır. Smyrna adının Smıra, 

Smire şeklinde değişerek en son İzmir’e dönüştüğü kent kaynaklarda Semire, Lesmire, 

Lesmirr, Le Smirle, Ksimire, Zmirra, Esmire gibi isimlerle de anılmaktadır
1
. Son 

yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar İzmir'deki ilk yerleşimin Neolitik Çağda (M.Ö. 

6500’lü yıllarda) Bornova Ovası'nda başladığını, yerleşim sayısının Kalkolitik ve Tunç 

Çağlar süresince artarak devam ettiğini göstermiştir
2
.  

Kuruluşuna ilişkin birçok varsayımı olan Smyrna’nın, ilk kez Tantolos 

tarafından M.Ö.1102’de Spilos Dağı’nın (bugünkü adıyla Yamanlar Dağı) güney 

eteğinde bir yarımada olan Bayraklı-Tepekule olarak adlandırılan bölgede kurulduğu 

kabul edilmektedir
3
. Lidyalılar (M.Ö. 600-546), Persler (M.Ö. 546-334), Helenistik 

(M.Ö.334-281), Bergamalılar (M.Ö. 281-133), Roma (M.Ö. 133-M.S. 395) ve Bizans 

(395-1076) dönemlerini yaşayan kent, 1076’da Türklerin eline geçmiştir
4
. 13. yüzyıldan 

itibaren çeşitli antlaşmalarla İzmir’de oturma ve ticaret yapma hakkını elde eden 

Cenevizliler kentin kıyı kesimine yerleşmişlerdir. 14. yüzyıl başlarından itibaren 

Aydınoğulları yönetimine giren İzmir, kıyı kesiminin alınamaması nedeniyle “aşağı 

şehir”-“yukarı şehir” ya da “Müslüman İzmir”-“Kafir İzmir” olarak ikiye ayrılmıştır
5
. 

1425 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanan İzmir, 15. yüzyıl başından 17. yüzyıl 

başına dek küçük bir bölgesel ticaret merkezi olarak kalmış
6
, kent, İpek Yolu’nun 

önemini yitirmesiyle birlikte 17. yüzyıl başlarından itibaren Sakız, Çeşme, Kuşadası 

gibi Batı Anadolu’nun çeşitli liman kentleriyle birlikte önem kazanmıştır
7
. Akdeniz, 

Kızıldeniz ve Karadeniz denizcilik bölgeleri arasındaki konumu ve imparatorluğun iç 

bölümünü kıyı bölgelerine bağlayan geniş hinterlandı İzmir’in diğer liman kentleri 

                                                 
1
 Baykara, 1974, 21. 

2
 Yeşilova Höyüğü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Derin, Ay, Caymaz, 2009. 

3
 Akurgal, 1997. 

4
 İzmir kenti ve tarihi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Goffman, 1992; Kütükoğlu, 2001. 

5
 Arıkan, 1992, 61. 

6
 Neumann ve  Tamdoğan, 2008, 62. 

7
 Yılmaz ve Kuyulu, 1994, 227. 
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arasından sıyrılarak ön plana çıkmasına sebep olmuştur
8
. 17. yüzyıl ortalarından itibaren 

yurt dışından gelen gemilerin Ege’deki diğer limanlara uğramadan doğrudan İzmir’e 

yönelmeleri, diğer limanların gümrük gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Gelirleri 

azalan pek çok Sakızlı tüccar 18. yüzyılda İzmir’e göç ederek kentteki Rum nüfusu 

arttırmıştır
9
. 18-19. yüzyıllara damgasını vuran Sanayi Devrimi sonucu tarımda 

makinalaşma, yeni buluşlar ve buhar gücünün kullanılması nüfusun kentlerde 

yığılmasına sebep olmuş, İzmir’de bu durumdan etkilenmiştir. Avruplılar’ın sömürge 

arayışları sonucu 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı-Avrupa ticaretinin 

yaygınlaşması, Fransa başta olmak üzere İngiltere ve Hollanda’dan gelen gençlerin 

İzmir’e yerleşmeleri
10

 sonucu kent çeşitli ülkelerden gelen bu insanların birer küçük 

koloni oluşturdukları yerleşim merkezi haline gelmiştir
11

 (Resim 1). 19. yüzyılda 

ticarette hızın arttırılması amacıyla İzmir - Aydın ve İzmir - Kasaba demiryolları 

hatlarının açılması
12

, denizin doldurularak rıhtımın ve Kordon’un inşası
13

, tramvay hattı 

gibi altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. İhracat-ithalatın yapıldığı İzmir limanına 

yakın olmak ve ticari faaliyetlerini kontrol altında tutmak isteyen Avrupalı tüccarlar 

Frenk Mahallesi olan Alsancak’a yerleşmişlerdir. Bu tüccarların yazlarını ise Bornova, 

Buca, Seydiköy (Gaziemir) gibi yerleşmelerde bulunan sayfiye evlerinde geçirdikleri 

bilinmektedir
14

. 1860’lı yıllardan itibaren yeni limanı, tramvay hattı, lüks mağazaları, 

tiyatro ve sinema salonları, kafe ve restoranları ile aşağı şehrin bir bölümünün gazla 

aydınlatılması gibi nedenler kentin “Şark’ın küçük Paris’i” ya da “Levant’ın Paris’i” 

olarak adlandırılmasına neden olmuştur
15

. Bu durum, 14. yüzyıl başlarından itibaren 

“aşağı şehir” ve “yukarı şehir” olarak ikiye ayrılmış kentteki sosyal farklılığı daha da 

belirginleştirmiştir
16

. Batılıların merak ettiği kent bu yüzyılda Frenk ya da Levanten 

topluluklar, Rum, Ermeni, Yahudi gibi azınlık gruplarla birlikte Osmanlı’nın kaybettiği 

savaşlar sonucu Kırım, Romanya, Bulgaristan, Teselya, Arnavutluk, Girit gibi 

                                                 
8
 Tekeli, 1992, 127. 

9
 Frangakis-Syrett, 2006, 22. 

10
 Frangakis-Syrett, 2008, 36. 

11
 Kuyulu Ersoy, 2003, s.37. 

12
 Atilla, 2002; Uzuntepe, 2000; Kahya, 1998. 

13
 Kütükoğlu, 2000, 201-247; Yetkin, 2005. 

14
 Kuyulu Ersoy, 2003, 38. 

15
 Smyrnelis, 2008, 12. 

16
 Neumann ve Tamdoğan, 2008, 67. 
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topraklardan gelen Müslüman göçmenlerle birlikte kozmopolit bir yapıya 

kavuşmuştur
17

.  

 

 

Resim 1- İzmir, 1701-2 (Tournefourt). (Ahmet Piriştina Kent Müzesi Kent Arşivi). 

 

Kentin kozmopolit yapısı aynı kent içerisinde farklı kültürleri yansıtan mimari 

eserlerin inşasına zemin hazırlamıştır. İzmir’deki konut mimarisinin tek tipte olmayışı 

da sosyal yapıdaki bu farklılığa bağlıdır. Kentte Kadifekale ve eteklerinde Türk evleri
18

, 

Buca, Bornova, Bayraklı, Göztepe gibi yerleşim bölgelerinde Rum evleri
19

, Buca ve 

Bornova’da Levanten köşkleri
20

, Tilkilik olarak da bilinen Namazgâh Mahallesi’nde ise 

Kortijolar
21

 olmak üzere birbirinden farklı konut tipleri görülmekte, bu konutların 

günümüze ulaşabilen örnekleri 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarına 

tarihlendirilmektedir. Özellikle 19. yüzyılda İzmir’e birçok farklı bölgeden gelen 

                                                 
17

 İzmir kenti ve tarihi hakkında daha fazla bilgi için bkz., Baykara, 1974; Goffman, 1992; Goffman, 

1995; Kütükoğlu, 2001; Neumann ve Tamdoğan, 2000; Frangakis-Syrett, 2002. 
18

 İzmir’deki Türk evleriyle ilgili daha geniş bilgi için bkz. Akyüz, 1994; Akyüz, 1996; Baş, 1981; Erpi, 

1987; Erpi, 1991. 
19

 Bilgi için bkz. Kuyulu, 2001. 
20

 İzmir’deki Levanten konutlarıyla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Anabolu, 1980; Erpi, 1987; Kuyulu 

Ersoy, 2003; Kuyulu Ersoy, 2006. 
21

 İzmir’deki kortijolar hakkında daha geniş bilgi için bkz. Zeren, 2010. 
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insanlar konut ihtiyacını da arttırmıştır. İzmir konutlarının inşasında hızı kazanmak ve 

maliyeti düşürmek için pencere kulpu, kapı tokmağı, menteşe, çini, gibi ürünlerde ithal 

sanayi üretimleri
22

; cumba konsolları başta olmak üzere, demir kepenkler ve giriş 

kapıları, kapı tokmakları, söve, köşe taşı, kilit taşı ve yer karoları gibi yapı 

malzemelerinin de yerel üreticilerin seri üretimleri ile karşılanmıştır
23

. Konumuz olan 

karosimanlar ise başlangıçta ithal edilerek Avrupa ile bağlantısını sürdüren 

Levantenlerin evlerinde kullanılmış, daha sonra ise Selanik ile bağlantılı Rum ustalar 

tarafından üretiliştir
24

. 

Sanayi Devrimi sonucu tarımda makinalaşma, yeni buluşlar ve buhar gücünün 

kullanılması üretimde hızı getirmiş, yeni malzemelerin imalatına neden olmuştur. 

Sanayi Devrimi ile birlikte çimentonun yapı malzemeleri arasında yer alması ve demir 

presslerin kullanılması konumuz olan döşeme karolarının hızlı bir şekilde imal 

edilmesini sağlamıştır. Bu karoların imalatında temel malzeme olan Portland çimentosu 

1824 yılında Joseph Aspdin tarafından patentlenmiş, İngiltere’de başlayan bu üretim 

daha sonraları tüm Avrupa’ya yayılmıştır
25

. Karosimanların ilk imal edildiği ülke olarak 

bilinen Fransa’da ilk çimento fabrikasının ise 1850’li yıllarda Güney Fransa’daki 

Vivier’de kurulduğu bilinmektedir
26

. Burada careaux de ciment adıyla üretilen yer 

karolarının
27

 döşendiği mekanı süslü ve güzel göstermesi yanında, yapıyı nemden 

koruma, kolay silinebilir hijyenik ortamlar yaratma, üretiminin hızlı ve ucuz oluşu gibi 

nedenlerle başta İspanya ve Latin Amerika ülkelerine yayıldığı bilinmektedir
28

. 1870’li 

yıllara gelindiğinde Barcelona, Lizbon, Cenova, Napoli ve Selanik gibi şehirler careaux 

de ciment üretiminde öne çıkmış, 19. yüzyılın son çeyreğine doğru Selanik ile bağlantılı 

Rum ustalar sayesinde başta İstanbul ve İzmir olmak üzere ülkemizde de üretilmeye 

başlanan carreux de ciment, Fransızca’daki okunuşu karosiman olarak dilimize 

geçmiştir
29

. Biz de İzmir konutlarındaki döşeme karolarının kullanımını ele alan bu 

                                                 
22

 Bilgi için bkz. Kuyulu Ersoy, 2003, 43. 
23

 Çıkış, 2009, 224. 
24

 Orhon, 2011, 38. 
25

 Francis, 1977, 15. 
26

 Ortega ve Lora, 2008, 82. 
27

 Orhon, 2011, 38. 
28

 Hernandez, 2006, 38. 
29

 Orhon, 2011, 38. 
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çalışmamızda, döşeme karosu tamlamasına ek olarak halk arasında da kullanıldığı 

şeklindeki haliyle karosiman kelimesini de kullandık. 

Ülkemize ilk kez, Avrupa ile ticari ve kültürel bağlarını sürdüren Levantenlerin 

evlerinde kullanılarak giren karosimanlar kısa bir zamanda günün modası olarak, 

özellikle İstanbul
30

, Mersin gibi Levanten nüfusun yaşadığı kentler başta olmak üzere 

19. ve 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen konutların hemen hemen tümünün herhangi 

bir cephesini ve/veya mekanı süsler hale gelmiştir.  

Kaynaklarda İzmir’de karosiman üretimine ilişkin herhangi bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. İzmir Ticaret Odası raporlarında 1905 yılında İzmir’e çimentonun ithal 

edilmesine yönelik bilgiler yer alması
31

, bu tarihlerde ithal edilen çimentonun 

karosiman yapımında kullanıldığı düşüncesini akla getirmektedir. İzmir’de de 

başlangıçta Avrupa ile bağlantısını sürdüren Levanten ailelerin evlerini süsleyen bu 

döşeme malzemesi, kısa bir sürede günün modası haline dönüşmüştür. İmalatı kolay ve 

hızlı olan bu döşeme karolarının özellikle 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın ilk yarısına 

tarihlenen konutların neredeyse tamamında kullanılması, elimizde kesin veriler 

bulunmasa bile İzmir’de yerel bir üretimin varlığını göstermektedir. Günümüz 

İzmir'inde geleneksel yöntem kullanarak döşeme karosu üretimi yapan tek atölyenin ise 

Urla'daki Anatolia Taş Dizayn Ltd. Şti. olduğu saptanmıştır. Bu atölyede imal edilen 

karolar çoğunlukla çalışmamıza konu olan İzmir konutlarının restorasyonunda 

kullanılmaktadır. 

İncelenen İzmir konutlarında kullanılan karosimanların bir kısmı uygun şekilde 

bakımının yapılmaması, döşendiği zeminde zarar gören karoların onarımının üzerine 

beton dökülerek yapılmaya çalışılması ya da mevcut örneklerin bulunduğu zeminden 

sökülerek zeminlere seramik, parke günün modası yeni ürünler döşenmesi gibi 

sebeplerle yok olmuştur. 90’lı yılların sonundan itibaren taşınmaz kültür varlıklarının 

basit onarımlarında, restorasyon ve rekonstrüksiyonlarında özgünü koruma ve yaşatma 

amacıyla bu döşeme malzemesi tekrar kullanılmaya başlamıştır. Bu uygulamalar 

sonunda tekrar hatırlanan karosimanlar dekorasyonda retro akımın da egemen olmasıyla 

                                                 
30

 Bu konudaki çalışma içn bkz., Gezgin, 2007. 
31

 İzmir Ticaret Odası, 1998, 43. 
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iç mimarlar ve dekoratörler tarafından yeniden gözde zemin döşeme malzemesi 

olmuştur. 

Son yıllarda İzmir'in tarihi yapılarını konu alan pek çok kitap ve makalede 

konutlar mimari açıdan geniş bir şekilde tanıtılmış
32

, duvar resimleri
33

 hariç konutlarda 

süsleme konusu detaylı bir şekilde incelenmemiştir. Kuşkusuz bunun temel nedeni özel 

mülkiyet kullanımında olan konutlara sahiplerinin izni olmadan girmenin mümkün 

olmayışıdır. Bu nedenle, mimari bütünün parçası olarak yapıyı nemden koruma, 

hijyenik ve çabuk temizlenebilir mekanlar yaratma gibi amaçlara hizmet etmesi yanında 

bulunduğu mekanı güzelleştiren döşeme malzemeleri konusunda da detaylı çalışmalar 

bulunmamaktadır.  

İzmir konutlarında konut girişi ile müştemilatlara ulaşımın sağlandığı alanlara 

genellikle beton döküldüğü, büyük kayrak taşlar ve çakıl mozaik (Resim 2) gibi 

elemanların, döşendiği, iç mekanlara ise ahşap, mermer (Resim 3), karosiman gibi 

malzemeler döşendiği görülmektedir. Bu döşeme malzemeleri nerede, nasıl kullanılır, 

süsleme özellikleri nelerdir gibi soruların cevabı çok aranmamış, A. V. Orhon 

tarafından yazılan makale
34

 dışında İzmir konutlarında döşeme karoları konusunda 

yapılmış bir çalışmaya ulaşılamamıştır. 

 

 
Resim 2- Buca, Erdem Caddesi üzerindeki köşkün bahçesini süsleyen çakıl mozaik. 

 

                                                 
32

 İzmir konut mimarisini konu alan yayınlardan bazıları şunlardır: Akyüz, 1994; Akyüz, 1996; Çıkış, 

2009; Erpi, 1987; Kuyulu Ersoy, 2003; Kuyulu Ersoy, 2006. 
33

 Kuyulu, 1993; Kuyulu, 1998; Kuyulu, 2000. 
34

 Orhon, 2011. 
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Resim 3- Bornova, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki köşkün giriş holündeki mermer döşeme. 

 

Döşeme karolarını doğrudan ele alan en eski çalışmalar karo üretimi yapan 

şirketlerin pazar bulma çabalarıyla hazırladıkları karolara ait desen, renk, boyut ve fiyat 

gibi bilgileri içeren tanıtım kataloglarıdır. Bunlardan bazıları şunlardır: Minton's Tiles: 

For Floors of Churches, Banks and Other Public Buildings, and for Vestibules, Halls, 

Hearths, Conservatories, Etc., in Dwellings : as Laid in the Capitol at Washington
35

, 

Album Ornamental Granitic Tiles of the Threkeld Granite Co. Ltd.
36

. Her iki katalogda 

da karolara ait renkli çizimler, ebat, fiyat, karoların sipariş edilebilecekleri kod 

numaraları ve bu karoların döşenmesinde kullanılacak yöntem gibi çeşitli bilgilere yer 

verilmektedir.  

C. B. Grafton tarafından geçmişin tasarımlarının günümüz tasarımcılarına ilham 

olması açısından 1870'ten 1934 yıllarına kadar İngiliz, Fransız ve İspanyol üreticileri 

tarafından hazırlanmış tasarımların derlendiği çalışmada 400'den fazla desen günümüze 

taşınmaktadır
37

. 

Süsleme elemanı olarak kullanılan döşeme karoları hakkında yapılmış en önemli 

çalışma ise C. Ortega ile A.M. Lora’nın birlikte hazırladıkları kitaptır
38

. Kitapta tarihsel 

                                                 
35

 Miller&Coates, 1870. 
36

 Keswick Cumberland, 1898. 
37

 Grafton, 1991. 
38

 Ortega ve Lora, 2008. 
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gelişiminden yapımı aşamalarına kadar karosimanlar hakkında detaylı bilgi veren bir 

çalışmadır.  

Süsleme elemanı olarak döşeme karoları konu alan önemli çalışmalardan bir 

diğeri T. Gezgin tarafından hazırlanan yüksek lisans tezidir
39

. Bu tezde İstanbul'un 

çeşitli semtlerinde yer alan apartmanların karoları, renk ve desen özellikleri açısından 

incelenerek, saptanan örnekler adres bilgileri ile kaydedilerek envanter çalışması 

yapılmıştır. 

Barcelona Tile Designs
40

 ve Tile Designs From Portugal
41

 adlı çalışmalarda ise 

farklı desenlerin bir araya toplanarak katalog çalışması yapılmıştır. Her iki eser de, 19. 

yüzyılda Akdeniz ülkelerinde kullanımı moda olmuş karosimanların desenleri çizilerek 

verilmiş, meraklılarının kopyalanması kolay hale getirilmesi açısından CD’ye aktarılan 

bu çizimler kitabın sonuna eklenmiştir. 

Konut, okul, hastane, han, otel gibi birçok farklı yapının farklı mekanlarını 

ve/veya cephelerini süsleyerek yüz yılı aşkın bir zamana damgasını vuran bu döşeme 

malzemesi, birçok farklı desen, renk ve formla sınırsız sayıda örnek vermiştir. 

Günümüzde ilgisizlik ve yeni moda kaplamalar sonucu her gün bir örneğini 

kaybetmekle karşı karşıya kaldığımız geçmişin ayak izlerini taşıyan karosimanların 

belgelenmesi gerekliliği düşüncesiyle konunun çalışılmasına karar verilmiştir. 

Başlangıçta İzmir’de karosiman kullanılan tüm yapıların incelenmesi düşünülmüş, 

böylesine detaylı bir çalışmanın daha uzun bir zamana yayılması gerektiği düşüncesiyle 

konu sadece konutlarda kullanılan karosimanlarla sınırlandırılmıştır. Karosimanların 19. 

yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen konutlarda yoğun olarak 

kullanımının saptanması, çalışmamız kapsamında incelenen konutlarda 19. yüzyıl ile ilk 

yarısı arasında inşa edilenleri dikkate almamıza neden olmuştur. 

İzmir konutlarında karosiman kullanımını konu alan çalışmamızda bu 

malzemenin kullanıldığı  19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen çok 

sayıda konut saptanmıştır. Bu konutların büyük bir kısmı Gayrimenkul Eski Eserler ve 

                                                 
39

 Gezgin, 2007. 
40

  Hernandez, 2006. 
41

 Mendoza, 2007. 

 



9 
 

Anıtlar Yüksek Kurulu döneminde alınan kararlar ile 2863 sayılı yasanın oluşturduğu 

kurumsal yapıların (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu, İzmir Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu) almış 

olduğu genel ve münferit kararlarla taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir. 

Ancak, özel mülkiyet kullanımında olan bu konutların bir kısmına kullanıcılarının izin 

vermemesi nedeniyle girilememiş, bu nedenle de özellikle iç mekanlarda yer alan 

karosimanlarla ilgili detaylı çalışma yapılamamıştır. Çalışma kapsamında 600’ü aşkın 

konut incelenebilmiştir. İncelenen bu konutlardan 116’sında varlığı kullanıcıları 

tarafından doğrulanan bu döşeme malzemesinin, modası geçtiği düşüncesiyle 

yerlerinden sökülerek yenisiyle değiştirildiği bilgisine ulaşılmıştır. Kalan 532 konutta 

varlığı saptanan bu döşeme kaplamasında bazı desenlerin çok sevildiği ve çok sayıda 

konutu süslediği görülmüştür. Biz de çalışmamızda sınırsız renk seçeneğine sahip bu 

karolarda, renk çeşitliliğini dikkate almadan farklı desene sahip 101 karosiman ile 5 

adet pano desenini kataloğumuza dahil ettik.  

Çalışmamızın “Önsöz” ve “İçindekiler” kısmından sonra, çalışmanın temelini 

oluşturan bölümler yer almaktadır.  

İzmir’in kısa bir tarihçesi ve karosimanların İzmir’e gelişi hakkında bilgi verilen 

“Giriş” bölümünde konunun önemi, daha önceleri konu ile ilgili yapılan çalışmalar ve 

araştırmanın bölümleri hakkında kısa bilgiler de verilmiştir.  

“Tarihsel Süreçte Döşeme” başlıklı ikinci bölümde kaynaklardan elde edilen bilgiler 

ışığında, geçmişten günümüze döşemede olan değişim ve gelişim kronolojik bir sıra halinde 

sunulmuştur.  

“Döşeme Karolarının Yapım Tekniği” adlı üçüncü bölümde karosimanların yapım 

tekniği hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

“Döşeme Karolarının Genel Özellikleri” adlı dördüncü bölüm, “Form Özellikleri”, 

“Renk Özellikleri”, “Motif Özellikleri” ve “Kullanıldığı Yerler” alt başlıkları altında ele 

alınmıştır. 

“Sonuç” bölümünde ise döşeme karolarının genel bir değerlendirmesi yapılarak, 

elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. 
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Altıncı bölümü oluşturan “Sözlük” te çalışmamız içerisinde kullanılan bazı 

terimlerin açıklamaları yer almaktadır. 

Sözlükten sonra çalışma sırasında yararlanılan kaynakların verildiği “Kaynakça” 

bölümü gelmektedir. 

Kaynakça bölümünden sonra incelenen konutlarda görülen döşeme karolarına ait 

çizimlerin yer aldığı “Motif Kataloğu” bulunmaktadır. Bu bölümde sınırsız renkle 

dolgulandırılan desenler, renk farklılıkları dikkate alınmadan tek bir örneğinin çizimi 

verilmiştir. 

Çalışma “Envanter Katoloğu” başlıklı bölümle sonlandırılmıştır. Bu bölümde 

incelenen ve kişisel arşivimizde fotoğrafları ve bilgileriyle saklanan karosiman kullanılmış 

İzmir konutlarından seçilen bazı örnekler yer almaktadır. Bu örneklere ilişkin ada, parsel, 

adres, tarih gibi bilgilerinden, vaziyet planına, karosimanların form, motif, renk 

özelliklerinden kullanıldıkları yere kadar detaylı bilginin yer aldığı envanter fişleri 

hazırlanmıştır. Envanter fişlerine konutların fotoğrafı, karosimanlara ilişkin fotoğrafları ve 

çizimleri de eklenmiştir.  

Bir dönemin süsleme zevkini ve tekniğini göstermesi açısından belgelenerek, 

İzmir’deki örneklerinin dökümünün yapıldığı bu çalışmanın, ileriki yıllarda yapılacak 

araştırmalara katkı sağlayacağını umuyoruz. 
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2. TARİHSEL SÜREÇTE DÖŞEME 

 

İnsanoğlunun yaşadığı mekanı güzelleştirme isteği, çabuk temizlenebilir 

hijyenik ortamlar yaratma arzusu ile birleşince tapınak, saray, konut vb. yapı türlerinin 

zeminlerini terazzo, mermer, taş, tuğla, çakıl taşı, mozaik, fresk, çini, ahşap, karosiman 

gibi unsurlar ile kaplamasına sebep olmuştur. Bu döşeme türlerinden bir ya da bir kaçı 

zeminlerin döşenmesi için kullanılmakla kalmamış, cepheler, kubbe, tonoz gibi üst örtü 

yüzeylerine de kaplanarak bu unsurların süslenmesinde kullanılmıştır.  

Döşeme malzemelerinin niteliği kullanılacağı yüzey, coğrafi koşullar, 

toplumların inanç sistemi ve yaşayışları gibi nedenlere göre farklılık göstermektedir. 

Göçebe yaşayan Orta Asya Türk boylarında toprak zemindeki rutubetten koruma, sıcak 

ve rahat bir zemin elde etme amacı ile halı, kilim gibi dokumaların kullanıldığı 

bilinmektedir
42

. Geleneksel bir anlayışla üretilen bu halıların kullanımı yerleşik yaşama 

geçen Türk toplumlarında da devam etmiştir. Özellikle Müslüman toplumlarda, 

insanların rahatlık ve huzuru buldukları, yerde oturup, yer sofrasında yemek yedikleri, 

çocuklarının hareketlerini kısıtlamadan oyun oynattıkları en güvenilir mekan olan 

konutlara ve çeşitli ibadet mekanlarına girilirken sokak pisliğinin içeri taşınıp evin 

kirlenmesini engellemek amacıyla ayakkabıların çıkartılması bir gelenek haline 

gelmiştir. Bu mekanlara girmeden önce ayakkabıların eşikte çıkartılması ardından 

yumuşak bir zemine basma isteği halı, cicim, kilim gibi ürünleri olan dokuma sanatının 

gelişimine neden olmuştur. Bu dokumalar zaman içerisinde yörelere ait farklı özellikler 

göstererek, Uşak halısı, Kırşehir halısı gibi isimlendirilerek o yörenin adıyla 

tanınmasına neden olmuştur
43

.  

Batı dünyasında ise zemin döşemesinin süslenmesi mimarinin vazgeçilmez bir 

öğesi olarak düşünülmüş, zemin döşeme tasarımları batıda Endülüs Emevileri, doğuda 

Osmanlı olmak üzere Türk ve İslam süsleme sanatlarından etkilenerek yeni renk, desen 

ve teknikler eklenerek ilerlemiştir. Türk-İslam sanatında daha çok yapıların cephe 

süslemesinde kullanılan çini, taş, alçı, vb. malzemeler üzerinde yer alan motiflerin 

Avrupa ülkelerinde zemin bezemelerini süslediği görülmektedir. Ancak, mimaride 

                                                 
42

 Halı sanatı ile yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Aslanapa, 

1972;  Ş. Yetkin, 1974. 
43

 Aslanapa ve Durul, 2005; Atalay, 1967; Durul, 1962; Ölçer; Deniz, 1984. 
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yapıların zeminlerini süsleyen orijinal döşemelerin gelişim ve değişim süreci net olarak 

ortaya konulamamaktadır. Bunun temel nedeni zemin döşemelerinin çeşitli sebeplerden 

günümüze ulaşamamasıdır. Bu sebeplerin başında savaşların yıkıcı sonuçları, antik 

kentlerin terk edilmesi, deprem, sel, gibi doğal afetler yanında, yıpranan ya da modası 

geçen kaplamaların bulunduğu çağın modasına uygun kaplamalarla değiştirilmesi 

bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa’da Reform hareketleri sırasında mobilyalar da dahil 

olmak üzere bir çok eserin sistematik olarak yok edilmesi, İkonoklazma dönemindeki 

savaşlar sırasında kiliselerin baraka, kışla gibi kullanılması yapı zeminlerine zarar 

vermiştir
44

. 18. yüzyılda yapılan restorasyonlar sırasında zemin döşemelerinin 

önemsenmemesi, kaçak kazılar sonucu döşemelerin tahrip edilmesi, tarihi eser 

kaçakçılığı sırasında zemin döşemelerinin başka yerlere taşınması, kablo döşemesi gibi 

bina tesisatına yönelik çalışmalarda yeterli denetimin yapılmaması gibi nedenler de 

zeminlerin zarar görmesine yol açan diğer etkenler arasındadır.  

Zemin döşemelerin gelişim ve değişim sürecinin tam olarak ortaya konulması 

yapılan bilimsel kazılar ve çalışmaların sonuçlarına bağlıdır. Zemin kaplamalarının 

dünyadaki ilk örnekleri hakkında kesin verilere dayanan bilgiler bulunmamakla birlikte, 

bazı kaynaklar, ilk örneklerin M.Ö. 7250-6750 yılları arasına tarihlenen, Diyarbakır’ın 

Ergani ilçesi yakınlarındaki Çayönü tepesindeki Neolitik dönem yerleşiminde bulunan 

ve dini amaçlı olarak kullanılan yapıların zeminlerindeki terazzo adı verilen süslemesiz 

döşemeler olduğunu belirtmektedir
45

 (Resim 4).  

 

 

Resim 4- Diyarbakır Çayönü terazzo döşemeden görünüş (Braidwood ve Çambel, 1983, 4). 

                                                 
44

 Fawcett, 1998a, 2. 
45

 Braidwood ve Çambel, 1983, 4. 
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Sonraki dönemlerde zemin kaplamalarına örnek olacak mimari süslemenin ilk 

örneklerinin M.Ö. 4000 yıllarına tarihlenen, Mısır’daki tapınak duvarlarını kaplayan 

mavi sırlı levhalar olduğu bilinmektedir
46

. 

M.Ö. 3000 yılının başından itibaren Mezopotamya’da Sümerler tarafından sırlı 

tuğla kullanıldığı, bugün Irak sınırları içerisinde kalan Uruk kentindeki sarayların 

duvarlarında koni biçimli pişmiş parçaların düz yüzeylerinin dışa gelecek şekilde duvara 

gömülmesiyle geometrik şekilli süslemeler oluşturulduğu görülmüştür
47

.  

Mimaride en eski süslemeli zemin döşeme örneklerinin M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllara 

tarihlendiren Gordion’daki megaronların tabanlarını kaplayan koyu kırmızı, koyu mavi 

ve beyaz renkli, yuvarlak hatlı çakıl taşlarıyla oluşturulan simetrik olmayan, geometrik 

motifli çakıl mozaikler olduğu bilinmektedir
48

 (Resim 5, Şekil 1). 

 

       

Resim 5, Şekil 1- Ankara, Gordion, Megaron 2 alanında 1956-57 yıllarındaki kazılarda ortaya çıkarılan 

çakıl mozaik süslemen in görünüşü ve çizimi (Kaplan Fund, 2011, 1 ve 14). 
 

Yunanistan’da M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren döşemelerin çakıl mozaik ile 

süslendiği bilinmektedir. Bu mozaiklerde genellikle koyu zemin üzerine açık renkli 

figürlerle oluşturulmuş mitolojik konular, geometrik ve bitkisel motifler yer almaktadır. 

                                                 
46

 Fawcett, 1998b, 129. 
47

 Victor, 1940, 137. 
48

 Kaplan Fund, 2011; Pizzorno, 2009; Salzman, 1982, 67; Young, 1964. 
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Yunanistan, Olynthos’taki konutların andronlarını süsleyen mozaikler, çakıl mozaik 

süslemelerin en güzel örnekleri olarak gösterilmektedir
49

 (Resim 6). 

 

 

Resim 6- Yunanistan, Olynthus, A vi 3 evi, Bellerophon mozaiki (A .C. Üstüner,2002, resim 18). 

 

M.Ö. 3. yüzyılda çakıl mozaik tekniği ilerletilmiş, mermer, taş, cam, pişmiş 

toprak gibi malzemelerin 0,8-3cm. büyüklüğünde kesilerek desene uygun olarak 

dizilmesiyle oluşturulan tessera mozaik tekniği ortaya çıkmıştır. Çakıl mozaiğe göre 

daha renkli ve zengin kompozisyonların oluşturulduğu bu teknik kısa bir sürede tüm 

Helenistik dünyaya yayılmıştır
50

. Çakıl taşı mozaiklerden uzaklaşarak muntazam 

kesilmiş taş (tessera) teknikli mozaiklerin ilk örneklerine Sicilya’daki Morgantina 

kentinde, peristilli bir konutun odalarının zemininde rastlanılmıştır
51

 (Resim 7). 

 

                                                 
49

 Robinson ve Graham, 1938, 284-289; 2003, 10-16. 
50

 Blake, 1930, 70. 
51

 Tsakirgis, 1995; Üstüner, 2002, 23. 
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Resim 7- Sicilya, Morgantina Ganymede Evi, Ganymede mozaiğinden ayrıntı (Tsakirgis, 1995, 135, 

fig.8). 

 

M.Ö. 2-1. yüzyılda tesseralı mozaik tekniği Akdeniz dünyasında yaygınlaşmış, 

tesseraların boyutlarının 0,4-0,5mm.ye kadar küçültülmesiyle opus vermiculatum 

tekniği ortaya çıkmıştır. Figürlü panolarda küçük tesseraların, yuvarlak çizgiler 

oluşturacak şekilde yan yana, kurt şeklini andıran kıvrımlar yaparak dizilmeleri 

Latince’de kurtçuk anlamına gelen vermiculus sözcüğüyle adlandırılmalarına neden 

olmuştur. Bu teknik, kompozisyonlarda ışık gölge oyunları kullanılmasına ve zengin 

perspektifler yaratılmasına izin vermektedir (Resim 8). Assos, Erythrae, Pergamon, 

Pompei, İskenderiye, Delos mozaikleri bu teknikli döşeme süslemelerine sahip antik 

kentler arasındadır
52

.  

 

 

Resim 8- Roma, Tivoli villa Adriana, Güvercinli mozaiği (http://www.abbeville.com/blog/?tag=mosaics 

15.05.2012 17.40). 

                                                 
52

 Akdeniz çevresinde bulunan mozaikler hakkında geniş bilgi için bkz. Bingöl, 1977; Dunbabin, 2003. 

http://www.abbeville.com/blog/?tag=mosaics
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M.Ö. 2-1. yüzyılda tesseralı mozaik tekniğine ek olarak opus sectile adı verilen 

bir tür kakma tekniği gelişmiştir. Bu teknikte üçgen, kare, losanj, sekizgen biçiminde 

kesilen mermer parçalarının dama, yıldız, başak, arı yuvası gibi şekillerde döşenmesi 

şeklinde oluşturulan süslemelerde geometrik şekiller başta olmak üzere, bitkisel 

motifler ve insan figürleri kullanılmıştır. Doğudan Yunan mimarisine, Helenistik 

dünyaya ve Roma’ya geçtiği düşünülen ve özellikle Bizans döneminde yaygın olarak 

kullanılan bu teknikte malzemenin pahalı ve malzeme naklinin güç oluşu gibi nedenler 

opus sectile teknikli süslemelerin daha çok sarayların ve genel yapıların zeminlerini 

süslemesine neden olmuştur
53

.  

İlk yazılı mimari teori kitabı olarak bilinen, Romalı mimar ve mühendis 

Vitruvius M.Ö. 25 yıllarında yazdığı “Mimarlık Üzerine On Kitap” adlı eserinde 

konutlardaki, ahşap taban döşemelerin yapım tekniği anlatmış,  mermer zeminler için 

tessera ve sectile kavramları kullanmıştır
54

. 

Helenistik dönem kent devletlerinin yıkılmasının ardından Yunanlı ustalar Roma 

İmparatorluğu döneminde mozaik yapımına devam etmişlerdir. Bu dönemde ustalar 

yüksek ücretler karşılığında devlet büyüklerinin ve zenginlerin evlerini de çeşitli 

mozaiklerle süslemişlerdir. Mozaik, M.S. 1. ve 2. yüzyıldan itibaren neredeyse tüm 

yapıların zeminini süsleyen bir döşeme haline gelmiştir. Bu yüzyıllarda geniş bir 

kitlenin evlerinin zeminlerini süsleyen mozaiklerde taşların boyutları büyümüş, taşlar 

eşit olmayan büyüklüklerde kesilip yerleştirilerek kalite düşmüştür
55

. Roma 

İmparatorluğu zamanında tesseralar cam hamurundan yapılarak çokrenklilik (polikromi) 

arttırılmış, Bizans döneminde ise bu cam parçaların üzerine ince bir altın tabakası 

sürülerek yaldızlı tesseralar ortaya çıkmıştır
56

. 

 Roma İmparatorluğu’nun parçalanması sonrası mozaik sanatı İran ve Bizans 

toprakları içinde gelişmeye devam etmiştir
57

. Roma İmparatorluğu’nun doğudaki 

uzantısı olan Bizans’ta yer mozaiklerinin M.S. 4. yüzyıldan itibaren ortaya çıktığı 

                                                 
53

 Üstüner, 2002, 68. 
54

 Vitruvius, 1998, 151-153. 
55

 Üstüner, 2002, 62. 
56

 Orcasberro, 1998, 149. 
57

 Üstüner, 2002, 9. 
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bilinmektedir
58

. Bizans dönemin en ünlü yer mozaikleri M.S. 450-550 yılları arasına 

tarihlenen İstanbul, Büyük Saray’ın (Bukaleon Sarayı) eşsiz bir ustalıkla işlenmiş 

tabanını süslemektedir. Bu mozaiklerde kertenkele yiyen grifon, fil-aslan mücadelesi, 

bir kısrağın tayını emzirmesi, kaz güden çocuklar, keçi sağan adam, eşeğine yem veren 

çocuk (Resim 9), testi taşıyan genç kız, elma yiyen ayılar ve avcı-kaplan mücadelesi 

gibi günlük hayattan ve doğadan alınmış konular betimlenmiştir
59

. M.S. 6. yüzyıldan 

sonra Hıristiyanlığa ait kutsal resimlerin ayaklar altında kalmasını engellemek 

düşüncesiyle dini içerikli tesseralı mozaikler zeminin değil, üst örtünün süslenmesinde 

kullanılmıştır
60

.  

 

 

Resim 9- İstanbul Büyük Saray mozaiği (Erdal, Gurtner ve Jobst, 1997, 49). 

 

Mozaik süslemenin üst örtüye taşınmasının ardından özellikle kiliselerin zemin 

süslemeleri, çoğunlukla geometrik şekillerde kesilmiş renkli taş ve mermer parçalarının 

bir harç tabakası üzerine yan yana dizilmesiyle oluşturulmuştur. Opus sectile tekniği adı 

verilen bu süslemelerin en erken örneği ise 8. yüzyıla tarihlendirilmektedir
61

. İstanbul 

Aysofya Kilisesi’nde, üzerinde imparatorların taç giydiği yer olarak bilinen 

Omphalionun zeminini süsleyen döşeme, opus sectile teknikli süslemenin en bilinenleri 

arasında yer almaktadır. En erken I. Basileios Dönemi (867/886) – en geç 12. yüzyıl 

ikinci yarısında yapılmış olabileceği düşünülen kare şekilli bu döşemede, ortadaki 

                                                 
58

 Orcasberro, 1998, 149. 
59

 İstanbul Büyük Saray mozaikleri hakkında daha geniş bilgi için bkz., Erdal vd., 1997. 
60

 S. Orcasberro, a.g.m., s.152. 
61

 Demiriz, 2002, 115-119. 
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büyük bir mermer dairenin, değişik renk ve boyutlardaki daireler ile kesiştirildiği 

görülmektedir (Resim 10)
62

.  

 

 

Resim 10- İstanbul, Ayasofya. Opus sectile döşeme 

(http://www.ayasofyamuzesi.gov.tr/omphalion.htmlhttp://www.bilinmeyendiyarbekir.com/cinicilik.html 

06.05.2012 14.32). 

 

İslamiyet öncesi Türk sanatına bakıldığında, Türklerin yerleşik yaşama geçene 

kadar, zeminin sıcak ve konforlu bir hale getirilmesi yanında süslenmesi amacıyla halı, 

keçe gibi yaygılar kullandıkları bilinmektedir. M.S. 8. yüzyılda Uygurların yerleşik 

yaşama geçmeleri ardından şehircilik ve imar faaliyetlerinin başladığı, 1902-3 yıllarında 

yapılan kazılarla Uygur mabetlerinin zeminlerinin gri-mavi sırlı kare tuğlalar ile 

döşendiği anlaşılmıştır
63

. 

İslam dönemi yapılarında en eski zemin süslemeleri, Emeviler dönemine, M.S. 

8. yüzyıla tarihlendirilen Suriye ve Ürdün bozkırlarında inşa edilmiş olan saraylarda 

görülmektedir. Küçük bir cami, bir hamam ve bir arz odası gibi birkaç ayrı bölümü 

bulunan Emevi saraylarına ait mekanların zeminleri mermer, taş gibi malzemeler 

yanında Sasani, Bizans ve Helenistik dönem etkili taban resimleri ve mozaikler ile 

döşenmiştir. Emevi Hâlifesi Abdülmelik b. Mervan (685–705) tarafından yaptırıldığı 

tahmin edilen Amman yakınlarındaki El-Kastel’de bir aslan-boğa mücadele sahnesi 

mozaik olarak işlenmişken (Resim 11), 727–30 yıllarında Hâlife Hişam b. Abdülmelik 

                                                 
62

 Döşeme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Demiriz, 2002, 34-38. 
63

 Aslanapa, 1997, 317. 
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tarafından yaptırılan Suriye, Kasrü’l Hayrül Garbi’de bir mekanın tabanına Roma 

mitolojisindeki ana tanrıça Gaia fresk olarak betimlenmiştir
64

 (Resim 12). 

 

 

Resim 11- Ürdün, El-Kastel, aslan-boğa mücadele sahnesi (Bisheh, 2007, 43). 

 

 

Resim 12- Suriye, Kasrü’l Hayrül Garbi Sarayı, Gaia’nın betimlendiği fresk (Bisheh, 2007, 29). 

 

İslam sanatında mimari dekorasyon amaçlı olarak tuğla, terracotta, stuko, çini, 

gibi malzemeler kullanılmış, çinilere ait ilk örnekler ise Halife Mutasım tarafından 

Abbasi ordusunda yer alan Türkler için kurulan Samarra (836-883) şehrinde 

                                                 
64

 Erken dönem İslam yapılarında zemin süslemesine ilişkin bkz. Benabed, 2007; Bisheh, 2007; Grabar, 

1998, 135-175. 
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bulunmuştur
65

. Sonraki yüzyıllarda zemin döşemelerine örnek olan çininin mimaride 

sürekli kullanılır hale gelişi ise Büyük Selçuklular döneminde gerçekleşmiştir
66

.  

M.S. 10-12. yüzyıllarda hüküm süren Gazneliler’e ait saray, köşk gibi yapılarda 

dekorasyon amaçlı olarak cephelerde kabartmalı çinilerin sıklıkla kullanıldığı 

bilinmekte
67

, ancak kazılar sonucu ortaya çıkartılan zemin döşemeleri hakkında az bilgi 

bulunmaktadır. Gazne’de bulunan Sultan III. Mesud Sarayı’nda yapılan kazılarda saray 

zeminin parlak mermerden levhalarla kaplandığı görülmektedir
68

. 

1220’de İran’da etkisini gösteren Moğol istilası sonucu birçok Selçuklu eserinin 

yıkılmasına, İran ve Türkmenistan’da durgunluk yaşanmasına rağmen; bu yüzyılda 

Anadolu’da çok sayıda yapı inşa edilmiş, bu yapıların iç ve dış cephelerini süsleyen 

çinilerin tekniklerinde önemli bir gelişim sağlamıştır
69

. Bu dönemde cepheleri süsleyen 

lüster, sır altı ve minai teknikli çinilerin saray, köşk, hamam gibi yapılarda
70

, sırlı 

tuğlalarla oluşturulan çini mozaik teknikli süslemelerin ise daha çok cami, mescid, 

medrese gibi yapılarda kullanımı tercih edilmiştir
71

.  

Batı dünyasında zemin döşemelerinin değişim ve gelişim sürecinde İslam çini 

sanatı etkisinin yoğun olduğunu söylemek mümkündür. 11. yüzyıldan sonra Arabistan 

Yarımadası’ndan İber Yarımadası’na giden Müslümanlar sayesinde İspanya başta 

olmak üzere İslam kültürü ile tanışan tüm Avrupa’da kültürel anlamda değişim 

yaşanmıştır. Bu yeni kültürün özellikle inanç sisteminden kaynaklanan farklı estetik 

anlayışı, ülkenin mimarisine, hatta peyzajına kadar yansımıştır
72

. İspanya mimarisinde 

sırlı seramikler 12. yüzyıl sonlarında kullanılmaya başlamış, bu dönem birçok yerde çini 

ve seramik üretilmesine karşın Malaga ön plana çıkmıştır. Moğol ordularının işgal ettiği 

İran’dan kaçan çömlekçi ailelerin 14. ve 15. yüzyıllarda Endülüs’e gelerek farklı teknik 

ve uygulamaları buraya taşıdıkları bu dönemde çini kullanımı İspanya’da bir gelenek 

haline gelmiştir
73

. İnşasına 1232 yılında başlanan Elhamra Sarayı’nın duvarlarını 

                                                 
65

 Öney, 1987, 15. 
66

 Aslanapa, 1997, 317. 
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 Gazneli dönemi yapılarında süsleme ve döşeme hakkında daha fazla bilgi için bkz.. Rugiardi, 2009. 
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süsleyen 14. yüzyıl mozaik teknikli çinilerin daha sonraki yüzyıllarda İtalya, Amerika, 

Tunus ve Fransa’daki karo üreticilerinin yer ve duvar çinileri üretimine esin kaynağı 

olduğu bilinmektedir
74

 (Resim 13). 14. yüzyılda Malagalı seyyar çömlekçiler tarafından 

Manises’te götürülüp tanıtılan çiniler Avrupa’da büyük bir ün kazanmış
75

, bu tarihten 

itibaren Masines’e üretilen seramik karo ürünleri Valencia limanından İtalya, Mısır, 

Suriye, Türkiye gibi birçok Akdeniz ülkesine ihraç edilmiştir
76

. 

 

 

Resim 13- Granada, Elhamra Sarayı (14. yüzyıl), (Herbert ve Huggins, 2000, 27). 

 

Fransa’da 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren beyaz kireç taşından bir tür 

desenli döşeme kaplaması üretilmiş, sonraları bu döşeme kaplaması başta İngiltere 

olmak üzere tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Champlevé olarak bilinen tekniğe benzer 

şekilde üretilen bu kaplama malzemesinde, uygun boyutlarda kesilen kireç taşına desen 

çizildikten sonra yüzeyden kazınarak çıkartılmakta, sonra boş kısımların içi kahverengi, 

kırmızı, mavi, gri ve koyu renkli killerle doldurulmaktadır
77

. Bu teknikli döşemelerin en 

erken örneği Fransa’daki St. Omer Katedrali’nde görülmektedir (Resim 14). Daha 

sonraları kil tabletlere de uygulanan ve encaustic olarak adlandırılan bu teknikte, ahşap 

bir çerçeve içerisine doldurulan yumuşak haldeki kil, üzerine kabartma desenli ahşap bir 

kalıp bastırılmasıyla desenlenmektedir. Kalıp kaldırıldıktan sonra kil içerisinde oluşan 
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boşluklar da genellikle beyaz renkli bir kille doldurulup, kurutulduktan sonra, sırlanıp, 

fırınlanmaktadır
78

. Kraliyet sarayları, kilise, manastır gibi yapılar ile zengin tüccarların 

evlerini süsleyen bu döşeme kaplamasında bitkisel ve geometrik motifler, figürler, 

hanedan armaları ve hanedanlığa ilişkin motifler kullanılmıştır. Kare başta olmak üzere 

dikdörtgen, çokgen, yonca, daire gibi çeşitli formlarda üretilen encaustic çiniler, bu 

formların çeşitli kombinasyonları ile zemine mozaik gibi döşenmiştir
79

. 

 

 

Resim 14- Fransa, St. Omer Katedrali taban döşemelerinden ayrıntı (Herbert ve Huggins, 2000, 27).  

 

15. yüzyılda Portekiz’de azulejo olarak bilinen sır üstü boyama teknikli karolarla 

kilise, saray gibi yapılar ile bazı konutların iç, dış cepheleri ve bazı odaların zemini 

süslenmeye başlanmıştır. Dini ve mitolojik betimlemeler, çeşitli manzaralar, av, savaş 

ve gündelik hayata ilişkin konular, bitkisel ve geometrik motiflerle süslenen bu 

fayanslarda sarı ve mavi renkler ağırlıkta olmak üzere diğer tüm renkler kullanılmıştır
80

. 

Lizbon’daki Sintra National Palace (15. yüzyıl) Arap Odası olarak adlandırılan mekanın 

zemin ve duvarlarını süsleyen mavi, yeşil ve sarı renkli azulejolar Kral I. Manuel’in 

simgesi olan halkalı küreler ile süslenmiştir (Resim 15) 

 

                                                 
78

 Bu tekniğin yapımı hakkında detaylı bilgi ve fotoğraflar için bkz. Graves, 2002, 130. 
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80
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Resim 15- Lizbon, Sintra National Palace (15. yüzyıl) (http://en.wikipedia.org/wiki/Azulejo  10.01.2013   

10.20). 

 

Anadolu Türk mimarisinde zemini süslenmiş ilk yapının, 1961–1962 yıllarında 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile ortaya 

çıkarılan, Diyarbakır Artuklu Sarayı (1201-1222) olduğu bilinmektedir
81

. Sarayın 

zeminini süsleyen zengin süslemeli döşemelerden, sarayın güney eyvanında yer alan 

havuzun zemininin renkli taş ve küp camlarla mozaik tekniğinde oluşturulduğu 

görülmektedir (Resim 16). 

 

 

Resim 16- Diyarbakır Artuklu Sarayı, mozaik havuz 

(http://www.bilinmeyendiyarbekir.com/cinicilik.html 08.05.2012 16.15). 

 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan eden ve giderek güçlenen 

beylikler nedeniyle Beylikler dönemi olarak adlandırılan XIV. ve XV. yüzyıllar, 

                                                 
81
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Anadolu yoğun imar faaliyetlerine sahne olmuştur. Her beylik bulunduğu bölgedeki 

hakimiyetini göstermek için dönemin ekonomik koşullarına göre etkileyici yapılar inşa 

etmiştir. Kökeninde Orta Asya, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemlerinin 

izlerini taşıyan bu dönem yapılarında Antik veya Bizans dönemi devşirme malzemesine 

sıkça rastlanılmaktadır
82

. Bu döneme ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar, inşa edilen 

yapıların sütun, sütun başlığı, kaideleri, duvar gibi elemanlarında olduğu gibi 

zeminlerinde de devşirme malzeme kullanıldığını göstermiştir. Beçin Büyük Hamam 

(XIV. yüzyıl) soyunmalık zeminini kaplayan iri devşirme mermer bloklar bu 

uygulamanın en güzel örneklerinden biridir (Resim 17)
83

. Beçin’de Mültezim Evi olarak 

adlandırılan konutta 2000-2001 yıllarında yapılan kazı çalışmaları sonuçlarına 

dayanarak bu dönem konutlarında çeşitli mekanların duvarları boyunca kaba yonu taş 

bloklar döşenip üzerinin ahşapla kapatıldığını mümkündür
84

.  

 

 

Resim 17- Beçin, Büyük Hamam (XIV. yüzyıl), soyunmalık mekanının zemin döşemelerinden ayrıntı 

(Ünal, 1999, 43). 

 

Selçuklular’dan miras kalan çini sanatını, kendi tarz ve üslupları doğrultusunda 

geliştirerek yeni teknik ve desenlerle yeniden harmanlayan Osmanlı 14. yüzyıldan 

itibaren imal ettiği çini ve seramikleri 15. yüzyıl boyunca Milet’ten İtalya’ya ihraç 
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etmiştir
85

. Osmanlı’da dikdörtgen, kare ve altıgen formlarda üretilen sıratlı teknikli 

çiniler mimaride daha çok iç ve dış mekanlarda duvarların süslenmesinde kullanılmıştır. 

Bu çini ve seramiklerin ilk üretilenlerinde mavi ve beyaz renk hakimken, 16. yüzyıl 

mavi ve beyaza mercan kırmızısı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil renkler eklenmiş; lale, 

sümbül, karanfil demetleri, bahar açmış ağaçlar, asma yaprakları ve dalları, üzüm 

salkımları, servi ağaçları, Çin bulutları ile kuşatılmış iri şakayıklar, sembolik üç 

top desenleri, yıldızlı geometrik geçmeler gibi motifler sıklıkla kullanılmıştır (Resim 

18). Cennet bahçesi görünümündeki bu çiniler tüm dünyada büyük bir üne kavuşmuştur. 

16. yüzyıldan itibaren ise İtalya (özellikle Venedik) başta olmak üzere, Fransa, 

Avusturya, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilen Osmanlı çini ve 

seramikleri bu ülkelerde taklit edilmiştir
86

. Bu yüzyıldan taklit çiniler, Avrupa’da çeşitli 

adlarla üretilen çinilere esin kaynağı olmuş, yapıların duvarları ile birlikte, zemin 

döşemelerinde de kullanılmıştır.  

 

 

Resim 18- İstanbul, Topkapı Sarayı çinilerinden (Bakır, 1999a, 292). 

 

16. yüzyılda İtalya’da mayolika adı verilen sır üstü boyama teknikli seramiklerin 

süsleme eşyaları ve kullanım kaplarının yanı sıra, duvar kaplamalarında ve yer 

döşemelerinde de kullandıkları görülmektedir. Osmanlı çinilerinin taklit edilmesi 

                                                 
85

 Yenişehirlioğlu, 1984, 41. 
86

 Yenişehirlioğlu, 1984, 41. 

http://www.bilgicik.com/tag/desen/
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sonucu imal edildiği düşünülen
87

 ancak, bazı kaynaklarda asıl üretim merkezinin 

İspanya kıyılarındaki Mayorka Adası olduğu, bu adada üretilen mayolika adlı parlak, 

renkli sırlı seramiklerin İtalya’ya satılmasının ardından, İtalyan sanatçıların bu ürünleri 

taklit ettiği belirtilen bu çiniler İtalya ile özdeşleşmiştir
88

. Mayolikalar genellikle duvar 

kaplama çinisi ve seramik olarak üretilmiş olmalarına rağmen, zemin döşemelerinde de 

kullanılmıştır. Bu çinilerin zemin döşemesi olarak kullanılan en önemli örneği olarak 

İtalya’nın Capri Adası’nda bulunan San Michele Kilisesi’nin zeminini görülmektedir
89

 

(Resim 19). 

 

 

Resim 19- İtalya, Capri’de bulunan San Michele Kilisesi yer döşemeleri 

(http://www.capri.com/en/s/historic-center-of-anacapri 16.05.2012 15.50). 

 

17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başından sonra gelişmeye başlayan Hollanda Delft 

seramik imalatında Osmanlı çini tabaklarının etkisini bulmak olanaklıdır
90

. Zeminden 

duvara kadar birçok yerde kullanılan Hollanda çinileri mutfak, kiler gibi mekanları 
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nemden koruma, oturma odalarında ise çoğunlukla şömine ve duvarların dekorasyonu 

amacına hizmet etmektedir
91

. Delftware olarak bilinen bu çinilerde ilk başlarda mavi, 

yeşil, mor, turuncu, kahverengi, sarı gibi çeşitli renkler kullanılırken, 17. yüzyılın 

ortalarından itibaren renkler yerini mavi ve beyaza bırakmıştır. çoğunlukla yel 

değirmenleri, gemiler, saksı içinde çiçekler ve laleler, mesleklere ilişkin tasvirler, çocuk 

oyunları gibi konular işlenmiş
92

 bu çinilerin yer karosu olarak üretilmiş olanları da 

bulunmaktadır (Resim 20). 

 

 

Resim 20- Delftware 17. yüzyıl yer döşemeleri (http://www.heritage-

images.com/Preview/PreviewPage.aspx?id=1191672 16.05.2012 17.27). 

 

Avrupa’da hümanizma ile başlayan Rönesans’la birlikte her alanda olduğu gibi 

zemin döşemelerinde de teknik, renk, motif, boyut vb. özellikler bakımından hızlı bir 

gelişim ve değişim görülmektedir. Rönesans boyunca antik kültür incelenmiş, klasik 

ideallerin tekrar diriltilmesi amacıyla çeşitli eserlerle birlikte model kitapları da 

basılmıştır. Bu kitaplardan 1537 tarihli S. Serlio’nun “ I Sette Libri Dell'architettura”, 

1570’te Palladio’nun “I Quattro Libri del’Architettura” adlı model kitapları yayınlanmış 

ve bu modeller tüm Avrupa ülkelerine yayılmıştır
93

. Bu kitapları örnek alan C. A. 

d’Aviler 1691 yılında “Cours Complet d’Architecture” adlı kitabını hazırlamış, bu 

kitapta çeşitli mekanlarda hangi tip döşemelerin kullanılmasının uygun olduğu hakkında 

                                                 
91

 Herbert ve Huggins, 2000, 36. 
92

  Delftware  çinileri hakkında daha fazla bilgi için bkz.,  Lemmen, 2008. 
93

 Fawcett, 1998b,143.  

http://www.capri.com/en/s/historic-center-of-anacapri%2016.05.2012
http://www.capri.com/en/s/historic-center-of-anacapri%2016.05.2012


28 
 

bilgiler de vermiştir
94

 (Resim 21). d’Aviler’e göre, banyo ve çalışma odalarında 

Hollanda çinileri, kilise, mutfak, manastır yemekhaneleri için düz ve büyük taş döşeme 

kaplamaları, giriş holleri için Roma’ya özgü olan yedi kenarlı karoların kullanımı 

uygundur
95

. 

 

 

Resim 21- C. A. d’Aviler’in mermer döşemeler için önerdiği tasarımlar (D’Aviler, 2011,404-405). 

 

Sanayi Devrimi (18-19. yüzyıl), yeni buluşlar ve buhar gücüyle çalışan 

makinalar sayesinde üretimin hızlanmasına, Avrupa’da sermaye birikiminin artmasına 

sebep olmuştur. Bu dönem demir preslerin kullanılması ve çimentonun yapı 

malzemeleri arasında yerini alması ile el işçiliğine dayanan çini üretimi yerini, 

ekonomik ve kolay üretim ile seri bir şekilde imal edilen süsleme elemanlarına 

bırakmıştır. Tarımdaki makinalaşma, nüfusun kentlere yığılmasına neden olmuş, artan 

nüfusla orantılı olarak artan yapılaşmayla birlikte istasyon binası, otel, apartman gibi 

                                                 
94

 D’Aviler, 2011, 399-405. 
95
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yeni yapı türlerinin ortaya çıkmasına, yeni kiliselerin inşa edilip eskilerinin restore 

edilmesi gibi sebeplerle bina duvarlarında ve zeminlerinde kullanılacak döşeme ve 

süsleme elemanlarına ihtiyaca neden olmuştur
96

. 

Kiliselerin restorasyonu için Ortaçağ’ın encaustic karoların benzerlerini üreten 

H. Minton bu sayede ün yaparak hem yurtiçi hem de yurt dışından sipariş almış, artan 

siparişleri zamanında yetiştirebilmek için vidalı pres patenti alarak seri üretime 

geçmiştir. Bu dönem Ortaçağ çini üretiminde kullanılan ahşap çerçeve ve ahşap kalıbın 

yerini metal çerçeve ve metal kalıp, kilin yerini Portland çimentosu almıştır. Bu dönem 

döşeme ve duvar karo üretimi metal çerçeve içerisine konan metal çerçeve üzerine 

hamur kıvamındaki kilin dökülüp pres altında sıkıştırılması ile imal edilmektedir
97

 

(Resim 22).   

 

 

Resim 22- Şubat 1843 tarihli Penny Magazine’de yer alan karo üretimini gösteren çizim (Graves, 2002, 

112). 

 

Minton’un sermayesindeki artış, bu pazardan pay almak isteyen Maw, Craven 

Dunnill, Doulton, Wedgwood and Pilkington gibi yeni şirketlerin kurulmasına sebep 

olmuştur
98

. Pazarda öne çıkmak isteyen üreticiler farklı desen ve tasarım yarışına 
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girdiler. Diğerlerinden farklı olmak amacıyla Ortaçağ’da encaustic adı verilen 

döşemeler başta olmak üzere, Yunan, Roma, İslam, Çin ve Japon sanatı etkili motifler 

incelenerek çeşitli model kitapları hazırlanmıştır. Owen Jones mozaik döşemeleri 

inceleyip hazırladığı “Design for Mosaic Pavements” adlı eserini 1842 yılında
99

, 

Ortaçağ’ın encaustic adlı karoların benzerlerinin yer aldığı “Encaustic Pavements” adlı 

çalışmasını 1843’de, değişik kültürlere ait motiflerden oluşan “Grammer of Ornament”i 

ise 1856’da yayınlamıştır
100

. Batıda İslam sanatının büyük ilgi görmesi sonucu Jones, 

Jules Goury ile birlikte İspanya’daki Elhamra Sarayı’nda çalışıp “Plans, Elevations, 

Sections, Details of The Alhambra” isimli iki ciltlik eseri hazırlamıştır
101

. 

Endüstri devrimi seri üretimle ucuz ve kolay üretime neden olmuş olsa da, bu 

yüzyılda el işçiliğine dayalı üretimin seri üretimden daha değerli olduğunu düşünenler 

tarafından Arts and Crafts hareketi başlatılmıştır. Hareketin öncüsü William Morris elle 

boyama çinileri ile ün yapmıştır. Elle yapılan çinilerin yapım süresinin uzun, üretimin 

pahallı olması sonucu üretilen çiniler zengin insanların evlerini süslenmekten öteye 

gidememiştir
102

. 

19. yüzyılda farklı hareketler ortaya çıkmış olsa da, tüm bu hareketlerin ortak 

sonucu fayans, çini, karo gibi malzemelerin ev içi kullanımını arttırmış olmasıdır. Bu 

dönemde, evlerin ilk girişi olan giriş holünün özellikle geometrik tasarımlara sahip 

karolarla döşenmesi moda haline gelmiş, çini ise şömineden mobilyaya kadar birçok 

farklı yerde kullanılır olmuştur
103

.  

1850’li yıllardan sonra, Güney Fransa’da careaux de ciment adıyla üretilen yer 

karoları
104

 başta İspanya ve Latin Amerika ülkelerine yayılmıştır 
105

. Bu dönemde karo 

üretimi yapan şirketler pazarda pay bulma yarışına girmiş, bu nedenle ürettikleri 

karolara ait desen, renk, boyut ve fiyat gibi bilgileri içeren tanıtım katalogları 

hazırlamışlardır. Minton's Tiles: For Floors of Churches, Banks and Other Public 

Buildings, and for Vestibules, Halls, Hearths, Conservatories, Etc., in Dwellings: as 
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101
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Laid in the Capitol at Washington
106

, Album Ornamental Granitic Tiles of the Threkeld 

Granite Co. Ltd.
107

 gibi kataloglar sayesinde hızlı bir şekilde pazarlanan karolar, 

döşendiği mekanı süslemesi ve güzel göstermesi yanında, yapıyı nemden koruması, 

kolay silinebilir hijyenik ortamlar yaratması, üretiminin hızlı ve ucuz oluşu gibi 

nedenlerle birçok yapıda yerini almıştır. 

 19. ve 20 yüzyıla tarihlenen konutların hemen hemen hepsinin bir mekanını 

ve/veya cephesini süsleyen karosimanlar, 1960’lı yıllara kadar popülerliğini 

korumuştur. Günümüzde bünyesine dahil olduğu yapıyla birlikte çoğu zaman kaderine 

terk ettiğimiz, çoğu zaman dış etkenlerin yok edici gücüne karşı koruyamadığımız, çoğu 

zaman üzerine beton dökerek onarımlarını yaptığımız karosimanlar, 20. yüzyıl ikinci 

yarısından itibaren yerlerini granito, linolyum, terrazzo gibi yeni ürünlere bırakmıştır
108

.   
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3. DÖŞEME KAROLARININ YAPIM TEKNİĞİ 

 

Sınırsız renk ve desene sahip karosimanlar, pigmentli çimento, mermer tozu, 

beyaz çimento ve diğer minerallerin karışımından elde edilmektedir
109

. Pigment olarak 

ince öğütülmüş kuvars, granit, bazalt, kalsit gibi doğal taşlar ve doğal oksit boyalar 

kullanılmaktadır
110

. Ortalama 1,9 kg. ağırlığa, 2 cm. kalınlığa sahip bir karosiman 

toplam üç katmandan oluşmaktadır (Resim 23, Şekil 2). Beyaz Portland çimentosu, 

mermer tozu ve pigment karışımı ile dekorlanmış 0,4 cm. kalınlığa sahip kısım en üst 

katmanı oluşturmaktadır. Üst katmanla aynı kalınlığa sahip olan gri Portland çimentosu 

ve kum içeren orta katman, en üst katmandaki fazla suyun emiliminin sağlamaktadır. 

Gri Portland çimentosu, normal çimento ve kum karışımlı üçüncü katman ise 

karosimanın döşeneceği yüzeye kolay monte edilmesini sağlayacak olan gözenekli bir 

katmandır
111

.  

 

            

Resim 23, Şekil 2- Karosimanın çizimi. 

 

Karosimanlar 20x20 cm. başta olmak üzere 10x10cm., 15x15cm., 20x20cm., 

25x25cm., 10x20cm., 15x25cm., bir kenarı 11,5cm. ve 15cm. ebatlarında düzgün 

altıgen formlarda üretilmektedir. İstenilen form ve ebata uygun çelik taban seçildikten 

sonra, yüzeyi iyice temizlenir ve bakır bir kalıp ile sıkıştırılarak malzemenin içine 

döküleceği ana kalıp oluşturulur
112

. Karosimanın yüzeyi süslenecekse istenilen desende 

üretilen bölmelikli bir kalıp (Resim 24) ana kalıbın içine yerleştirilir. Renklerin 
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birbirlerine karışmasını önlemek için kullanılan bölmelikli kalıbın içerisindeki her 

bölüme beyaz çimento, mermer tozu, pigmentler ve suyun uygun oranlarda 

karıştırılmasıyla hazırlanan sıvı kıvamdaki hamur kasavra adı verilen, genellikle yandan 

saplı ucu daralan kepçeler yardımıyla dökülmektedir
113

. Desenin renklendirme işlemi 

tamamlandıktan sonra kalıp hızlı bir şekilde ve dikkatlice kaldırılır. Üretimi sırasında en 

altta kalan katman, üretim sonunda en üst katmanı oluşturmaktadır (Resim 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31). Üst yüzeydeki bezemeyi oluşturan bu katman ortalama 0,4 cm. 

kalınlığındadır (Şekil 3). 

 

 
Resim 24- Bölmelikli kalıp örneği. 

 

   

   

                                                 
113

 Orhon, 2011, 38. 



34 
 

   

 

Resim 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31- Karosimanın en üst katmanının yapım basamakları. 

 

 

Şekil 3- Karosimanın en üst katmanı çizimi. 

 

Sıvı kıvamdaki en üst katmanın içerisindeki suyun emilip, tabakanın 

koyulaşması ve sertleşmesi için üzerine ince kum ve çimento karışımı serpilmektedir 

(Resim 32). Bu işlem orta kısımdaki 0,4cm. kalınlıktaki ikinci tabakayı oluşturmaktadır 

(Şekil 4).  

 

   

Resim 32- Karosimanın orta katmanının yapım basamakları. 
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Şekil 4- Karosimanın orta katmanının çizimi. 

 

Karonun gövdesini meydana getirecek olan en alttaki katman, orta katmanın 

üzerine gri çimento ve kum karışımının dökülmesiyle meydana getirilmektedir (Resim 

33, 34). Diğer iki katmana göre daha gözenekli olan bu katman, karonun zemine monte 

edilmesinde kolaylık sağlamaktadır (Şekil 5). 

 

   

Resim 33, 34- Karosimanın alt katmanının yapılışı. 

 

 

Şekil 5- Karosimanın alt katmanının çizimi. 

 

Üç katman halinde üretilen karosiman hidrolik pres altında sıkıştırılarak dekorun 

bulunduğu en üst tabakadaki fazla olan suyun dışarı atılmasını ve katmanların 

birbirleriyle kaynaşmasını sağlamaktadır (Resim 35, 36, 37, 38). Son olarak kalıptan 

çıkartılan karosiman 24 saat kadar dinlendirildikten sonra gerekli nemin sağlanması ve 

karoların sert olması için suya daldırılır ve bir saat kadar orada bekletilir. Sudan 
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çıkarılan karosimanlar dört hafta (ortalama 28 gün) boyunca karanlık ve havadar 

ortamda bekletilir (Resim 39). 

 

   

   

Resim 35, 36, 37, 38- Karosimanın preslenme aşaması. 

 

 

Resim 39- Karosimanın dinlendirilmesi. 

 

Dinlendirilen karosimanlara son olarak kaygan taş diye adlandırılan cila taşı ile 

sulu silim yapılmaktadır (Resim 40, 41, 42). Sulu silim işlemi ile desenlerinin kontürleri 

netleştirilen ve renklerindeki suluboya efekti giderilen karosimanlar güneş ışığında 

kurutulduktan sonra kullanıma hazır hale gelir (Resim 43). 
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Resim 40, 41, 42- Karosimanın sulu silim aşaması. 

 

 

Resim 43- Kullanıma hazır haldeki karosimanlar. 
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4. DÖŞEME KAROLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

4.1. FORM ÖZELLİKLERİ  

İzmir konutlarının süslemeli döşeme karolarında en çok kullanılan formlar; kare, 

dikdörtgen ve düzgün altıgendir. Döşeme karolarının yüzeylere döşenmesinde bazen tek 

bir form kullanılırken, bazen kare ve dikdörtgen, altıgen, kare ve dikdörtgen formların 

birlikte kullanıldıkları da görülmektedir. 

İncelenen İzmir konutlarında kare formlu karosimanların 10x10cm., 15x15cm., 

20x20cm., 25x25cm., ebatlarında üretildikleri saptanabilmiştir. Bunlardan 10x10cm. 

ebatlarındaki karosimanların genellikle eyvan şeklinde düzenlenen konut girişlerinin iki 

yan duvarına döşenen 20x20cm.lik karosimanaları çevreleyen bordürlerde 

kullanıldıkları görülmekle birlikte, Bornova’da bulunan Charnaud Köşkü’nde yaşam 

odası olarak tasarlanan mekanları birbirlerine bağlayan koridor zeminlerinde 

20x20cm.lik karosimanlar ile dolgulandırılan döşemelerde, döşemeleri çevreleyerek halı 

görünümü veren bordürlerin birbirlerine bağlanmasında köşe olarak kullanıldığı 

saptanılabilmiştir (Resim 44, 45). Yatay eksende yan yana, dikey eksende üst üste 

yerleştirilen 10x20 cm. ebatlarındaki karosimanlarla oluşturulan bordürlerde, 

bordürlerin alt ve üst kısmında bulunan yatay şeritlerin 90° açı yapacak şekilde 

birbirlerine bağlayan bu karo kompozisyonun devamlılığı sağlanmaktadır (Resim 46, 

47). Etrafını çevrelediği karosimanlarla benzer renkler kullanılan 10x10 cm. ebatlardaki 

bu karosimanlarda ağırlıklı olarak geometrik motifler kullanılmıştır. 

 

           

Resim 44, 45- 10x10cm. ebatlarındaki karosimanın kullanıldığı süsleme ve bu ebattaki karosimandan 

ayrıntı. 
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Resim 46, 47- Zemin döşemesinde kullanılan10x10cm. ebatlarındaki karosimanın kullanıldığı süsleme ve 

bu ebattaki karosimandan ayrıntı. 

 

Diğer bir ebattaki 15x15 cm.lik karosimanalar, yüzeyi 25x25cm.lik 

karosimanlarla dolgulandırılmış alanlarda, 15x25cm. ebatlarındaki karoların yatay ve 

dikey eksenlerde yan yana getirilip, 90° açı yapacak şekilde birbirlerine bağlanmasında 

köşe olarak kullanılmaktadır (Resim 48, 49). Bu ebattaki karosimanların konut giriş nişi 

iki yan duvarında yer aldığı saptanabilmiştir. Ağırlıklı olarak bitkisel motiflerle 

süslenmiş bu karosimanlarda etrafını çevrelediği karosimanlarla uyumlu renkler 

kullanılmıştır.  

 

           

Resim 48, 49- 15x15cm. ebatlarındaki karosimanın kullanıldığı süsleme ve bu ebattaki karosimandan 

ayrıntı. 

 

 İzmir konutlarında çeşitli yüzeylerin kaplanmasında en çok kullanılan 20x20 

cm. ebatlarındaki karosimanlar renk, desen ve kullanım alanı en geniş olan grubu 

oluşturmaktadır. Yan yana ve/veya alt alta geldiklerinde birbirlerini tamamlayarak geniş 

alanların bezenmesini sağlayan bu karolarda bazı motifler belirli noktalarda birbirlerine 

değdirilmiş ve iki veya dört yönde desenin sürekliliği sağlanmıştır. İki yönde tekrar 

eden motifler genellikle karonun alt ve üst bölümlerinde yatay bantlarla sınırlandırılarak 
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bordür karosunu oluşturmaktadır. Dört yönde desenin sürekliliğinin sağlandığı 

karosimanlarda ise karoların yan yana, alt alta yerleştirilmesi ve bir yöndeki karonun 

farklı açılarda döndürülmesiyle çeşitli kompozisyonlar yaratılmıştır. Geçme motiflerinin 

hakim olduğu kompozisyonlarda olduğu gibi bazen bir karosimanın sağ alt köşesinin 

merkez alınması ve diğer karosimanların 90°-180°-270°lik turlar attırılarak 360° açıyı 

tamamlayacak şekilde dörtlü yerleştirilmesiyle tam bir desen oluşturulmuştur (Resim 

50, 51). Süslemesiz olarak beyaz, siyah, kırmızı gibi tek renk olarak da imal edilen bu 

formdaki karosiman örneklerinde karoların tek renkli oluşundan kaynaklanan 

monotonluk, karoların dönüşümlü olarak bir açık, bir koyu dama tahtası şeklinde 

yerleştirilmesiyle kırılmaya çalışılmıştır (Resim 52). 20x20cm. ebatlarındaki 

karosimanlar İzmir konutlarının dış duvar yüzeylerinde pano, saçak silmesi, kat arası 

silmesi, derin bir niş şeklinde tasarlanan girişin iki yan duvarının dolgulandırılması, 

merdiven rıhtı yüzeyi, bahçe, kaldırım, giriş sahınlığı, giriş holü, mutfak, oda, koridor 

zeminlerinin kaplanmasında ve mutfak duvarlarının süslenmesinde kullanılmıştır.  

 

             

Resim 50, 51- 20x20cm. ebatlarındaki karosimanın kullanıldığı süsleme ve bu ebattaki karosimandan 

ayrıntı. 

 

 

Resim 52- 20x20cm. ebatlarındaki karosimanın kullanıldığı süsleme ve bu ebattaki karosimandan ayrıntı. 
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İncelenen İzmir konutlarında en çok kullanılan diğer bir ebat ta 25x25 cm.dir. 

20x20cm.lik karolarla aynı özellikleri gösteren bu büyüklükteki karosimanların giriş 

nişi iki yan duvarında, köşk gibi büyük yapıların oda, giriş sahınlığı, portiko, mutkak, 

yaşam odası gibi çeşitli mekanların zemin kaplanmasında kullanıldığı görülmüştür 

(Resim 53, 54).  Genellikle geometrik motiflerin hakim olduğu bu ebatlardaki 

karosimanlarla kaplanan yüzeyler bazen aynı ebattaki bordür karolarıyla 

çevrelenebilmektedir. Bordür karolarında, kenarlar boyunca birbirinin tekrarı desen 

kullanılırken, köşe karosu yatay ve dikey eksenlerde birbirlerine yaklaşan bordür 

karolarını 90° açı yaparak birbirlerine bağlayacak şekilde tasarlanmıştır (Resim 55). 

 

       

Resim 53, 54- 25x25cm. ebatlarındaki karosimanın kullanıldığı süsleme ve bu ebattaki karosimanlardan 

ayrıntı. 

 

 

Resim 55-  25x25cm. ebatlarındaki bağlantı karosu. 

 

Karosimanlarda kullanılan diğer bir form dikdörtgendir. İncelenen İzmir 

konutları arasında bu formun süpürgelikler dışında tek başına bir döşeme elemanı olarak 

tercih edilmediği, farklı formlarla kaplanan yüzeylerde kompozisyonları çevreleyen 

bordür olarak kullanıldıkları saptanmıştır. Bu forma sahip karosimanların 10x20cm. ve 

15x25cm. ebatlara sahip oldukları görülmüştür. Genellikle karonun uzun kenarı alt ve 
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üst kısımlarında yatay bir ya da birkaç bantla sınırlandırılarak kullanılacak desenler 

bantlar arasında oluşan boş alana yerleştirilmiştir. İncelenen konutlarda eyvan şeklinde 

düzenlenen konut girişlerinin iki yan duvarı üzerinde kullanılan örneklerde, ana 

kompozisyonu iki yönden çevreleyen bordürler 10x10cm. ve 15x15cm.lik köşe karosu 

ile birbirlerine bağlanmaktadır. 

10x20 cm. ebatlarındaki karosimanlar, 20x20cm.lik karosimanlarla oluşturulan 

süslemenin etrafının sınırlandırılmasında (Resim 56, 57) ve duvar yüzeyine süpürgelik 

olarak döşenmesinde kullanımı tercih edilmiştir (Resim 58, 59). Bu ebatlardaki 

karosimanlarda desen genellikle alt ve üst kısımda yatay bir bantla sınırlandırılan boş 

kısma yerleştirilmektedir. Her bir karosiman üzerinde bulunan desen, alt ve üst 

kısımdaki yatay bantlar ve deseni oluşturan motiflerin bazılarının uç noktaları 

birbirlerine değdirilerek bağlantı sağlanmış ve desen birçok kez tekrarlanmıştır.  

 

           

Resim 56, 57- 10x20cm. ebatlarındaki karosimanın kullanıldığı süsleme ve bu ebattaki karosimanlardan 

ayrıntı. 

 

Süpürgelik olarak kullanılan örneklerde karosimanlar yan yana yerleştirilerek 

desen sürekliliği sağlanırken, eyvan şeklinde düzenlenen konut girişlerinde ve 

mekanların zeminlerinde 20x20cm.lik karolarla oluşturulan süslemeyi çevreleyen 

bordürdeki kullanımında ise 10x10cm.lik köşelerle birbirlerine bağlanmaktadırlar.  
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Resim 58, 59- 10x20cm. ebatlarındaki karosimanın kullanıldığı süpürgelik bordürü ve bu ebattaki 

karosimanlardan ayrıntı. 

 

İncelenen İzmir konutlarının bazılarında 10x20cm.lik süpürgelik bordürlerinin 

20x20cm.lik karosimanların tam ortadan ikiye bölünmeleriyle elde edildikleri 

görülmüştür (Resim 60, 61, 62). Muhtemelen zeminin döşenmesi için alınan 

20x20cm.lik için karosimanların artanları ikiye bölünerek süpürgelik olarak 

değerlendirilmek istenmiştir. Bu şekilde elde edilen süpürgelik bordürlerinde motiflerin 

birbirleriyle bağlantısı tam olarak sağlanamadığı için düzensiz kompozisyonlar 

oluşmuştur. 

 

                    

Resim 60, 61, 62- 20x20cm.lik karosimanın ikiye bölünmesiyle elde edilen 10x20cm. ebatlarındaki 

karosimanın kullanıldığı süpürgelik bordürü ve bu ebattaki karosimanlardan ayrıntı. 

 

15x25cm. ebatlarındaki karosimanlar, 25x25cm.lik ve bir kenarı 15cm. olan 

düzgün altıgen karosimanlarla döşenen süslemeleri çevreleyen bordürlerde ve 

süpürgeliklerde kullanılmıştır (Resim 63). Bu ebatlardaki karosimanlarda uzun kenarın 

alt ve üst kısımı yatay bir bantla sınırlandırılarak ortada kalan kısma desen 

yerleştirilmiştir (Resim 64). Karolar üzerinde bulunan desenler, alt ve üst kısımdaki 

yatay bantların ve bazı motiflerin uç noktalarının birbirlerine değdirilmesiyle 

tekrarlanmış, desenin sürekliliği sağlanmıştır.  
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Resim 63, 64- 15x25cm. ebatlarındaki karosimanın kullanıldığı süpürgelik bordürü ve bu ebattaki 

karosimanlardan ayrıntı. 

 

Çalışma kapsamında incelenen konutlarda döşeme karosu olarak düzgün altıgen 

formun da kullanıldığı görülmüştür. Kenar uzunlukları 11,5cm. ve 15cm. olmak üzere 

iki farklı ebatta üretildikleri saptanabilen bu formdaki karolar bal peteği görünümü 

verecek şeklide döşenmektedir. Genellikle süslenmesinde geometrik desenlerin 

kullanıldığı bu karosimanlarda en çok tercih edilen motif, her bir köşesi altıgenin 

köşelerine gelecek şekilde yerleştirilen altı kollu yıldızdır.  

Bir kenarı 11,5 cm. uzunluğunda düzgün altıgen şekilli karosiman kullanımı, 

incelenen İzmir konutları arasında pek tercih edilmemiştir. Bornova’da Ankara Caddesi 

ile Fevzi Çakmak Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alan Michel Topuz Konutu’nun 

camekânla kapatılmış konut giriş sahınlığı zeminini kaplayan bu form ve boyuttaki 

karosimanların üzeri sarı, bordo ve krem renklerle oluşturulmuş altı kollu yıldız 

motifleriyle bezelidir (Resim 65, 66).  

 

               

Resim 65, 66- Bir kenarı 11,5cm. uzunluğundaki altıgen şekilli karosimanlar ve bu ebattaki 

karosimanlardan ayrıntı. 
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İncelenen İzmir konutlarında kullanımı tercih edilen düzgün altıgen şeklili 

karosimanlarda diğer bir kenar uzunluğu da 15cm.dir. Bu form ve büyüklükteki 

karosimanlar giriş sahanlığı (Resim 67), giriş nişi iki yan duvarı, yaşam odası zemini 

gibi pek çok mekanda kullanılmıştır. (Resim 68).  

 

                     

Resim 67, 68- Bir kenarı 15cm. uzunluğundaki altıgen şekilli karosimanlar ve bu ebattaki karosimanlardan 

ayrıntı. 
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4.2.RENK ÖZELLİKLERİ  

 

Döşendiği yapıyı nemden koruma, kolay silinebilir hijyenik ortamlar yaratma 

gibi işlevselliği yanında, döşendikleri mekanları süslü ve güzel gösteren döşeme 

karolarında kullanılan renkler sınırsızdır. İzmir konutlarının döşeme karolarında en çok 

kullanılan renkler siyah, beyaz, gri, kırmızı, bordo, yeşil, mavi, kahverengi ile bu 

renklerin çeşitli tonları, sarı, turuncu ve pembedir. Bu renklerde görülen çeşitli tonlar 

boyadaki renk maddelerinin karışım oranlarına göre farklılık göstermekle birlikte, 

özellikle zemin döşemelerinde kullanılan karoların renkli olan yüzeyleri zamanla iyi 

temizlenememe, eşyaların yarattığı fiziki tahribat gibi nedenlerle de değişmektedir.  

Hem yer döşemesi, hem de duvar kaplaması olarak kullanılan karosimanlar, 

form özellikleri ve motiflerin birbirleriyle uyumlu olarak uygun görülen alanlara 

döşenmesi aşamasında çinilerle benzer özellikler göstermektedir. Ancak karosiman 

olarak da bilinen döşeme karolarının renklendirme işlemi, çinideki süsleme tekniğinden 

farklıdır. Çinide her bir karo tek tek elle desenlenirken, bu işlem karosimanda kalıp ve 

pres yardımıyla yapılmaktadır. Şöyle de söylenebilir; çininin desenlendirilmesinde el 

becerisi, karosimanlarda ise el çabukluğu gerektirmektedir. Tasarlanan desene uygun 

olarak hazırlanan bölmelikli kalıp, uygun büyüklükteki başka bir kalıp içerisine 

yerleştirildikten sonra, pigmentli çimento karışımı, mermer tozu, beyaz çimento ve 

diğer minerallerin karışımından elde edilen sıvı haldeki boyalar kalıp içerisindeki kendi 

bölümüne akıtılmaktadır. Tüm renklerin kalıp içerisine dökülmesinin ardından 

bölmelikli kalıp hızlıca kaldırılıp, sıvı haldeki renklerin sertleşmesini sağlayacak diğer 

işlemler gerçekleştirilmektedir.  

Döşeme karosu yüzeyinde bulunan tüm renklerin bölmelikli kalıp içerisinde 

akıtılacakları bölümler başta tasarlanmaktadır. Bu nedenle yarım motifler, dışarı doğru 

uzanacak dallar gibi birbirlerini tamamlayacak motiflerin aynı renklerle 

renklendirilmesi, kompozisyonun bütünlüğü açısından önemlidir. Motifler dışında kalan 

ve zemin olarak algıladığımız bölümler de başta beyaz olmak üzere çeşitli renklerle 

dolgulandırılmaktadır.  

Geometrik motiflerle oluşturulan kompozisyonlarda çoğunlukla siyah, beyaz ve 

gri kullanılmıştır (Resim 69). Bu kompozisyon örneklerinde zemin olarak algıladığımız 
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alan genellikle beyaz, geometrik motifler ise siyah ve gri renklere sahiptir. Geometrik 

geçme kompozisyonlarında ise motiflere hakim renk çoğunlukla gri ve kırmızıdır 

(Resim 70). 

 

Resim 69- Siyah ve beyaz renkli döşeme karoları (Bornova,Varipati Köşkü). 

 

 

Resim 70- Gri, kırmızı ve beyaz renkli döşeme karoları. 

 

Bitkisel motifli kompozisyonlarda, bitkiler doğada bulundukları renkleriyle 

verilmeye özen gösterilmiş, bu nedenle bu motiflerin boyanmasında yeşil ve kırmızı, 

zeminin ise beyaz olduğu dikkati çekmektedir (Resim 71). 

 

 

Resim 71- Yeşil, kırmızı ve beyaz renkli döşeme karoları.  

 

En çeşitli renkler, bitkisel ve geometrik motiflerin bir arada kullanıldığı 

kompozisyonlarda görülmektedir. Bu kompozisyonda geometrik formlarla bir arada 

bulunan bitkiler stilize ve natüralist üsluplu olarak iki farklı şekilde kullanılmıştır. 
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Stilize bitkisel motiflerde renkler siyah ve kırmızının tonlarından seçilmelerine rağmen 

(Resim 72), yaprak, lale gibi motiflerin natüralist üslupta tasvir edilenleri doğadaki 

renkleriyle verilmeye çalışılmıştır (Resim 73). Yaprakların renklendirmelerinde en çok 

yeşil ve tonları kullanılmakla birlikte, sarı (Resim 74) ve turuncular da 

görülebilmektedir. Doğadaki görünümlerine yakın olarak verilen laleler genellikle 

özgün kırmızı renkleriyle verilmiş (Resim 75), ancak bazı örneklerde koyu mavi olarak 

da dolgulandırılmıştır (Resim 76). İncelenen İzmir konutlarında bir örnekte 

saptayabildiğimiz tam açmış karanfil motifinin çanağı açık mavi, beşli taç yaprağının 

ise koyu mavi ile renklendirildiği dikkati çekmiştir. 

 

 

 

             

 

                

Resim 72, 73, 74, 75 76- Farklı renklerdeki karosimanlar. 
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4.3.MOTİF ÖZELLİKLERİ 

 

İncelenen İzmir konutlarında kullanılan süslemeli döşeme karolarını kullanım 

özelliklerine göre ana kompozisyonu oluşturan karolar, bordür karoları ve pano 

oluşturan karolar olmak üzere üç ana gruba ayırmak mümkündür.  

Geniş yüzeylerin döşenmesinde kullanılan karolar ana kompozisyonu oluşturan 

karolar grubunu oluşturmaktadır. Bu gruptaki karoların kare ve altıgen formlu oldukları 

görülmekle birlikte, dikdörtgen formlu kullanımı saptanamamıştır. Ana kompozisyonu 

oluşturan döşeme karolarında kare formlu olanlar yan yana ve alt alta, altıgenler ise 

petek görünümü verecek yatay/dikey ve diyagonal eksenlerde kenarları bitişecek 

biçimde yerleştirilmektedirler. Her iki formun temel özelliği kompozisyonun sonsuz kez 

tekrar etmesidir.  

İki yandan sınırlandırılıp, iki yandan sonsuz kez tekrar ettirilecek şekilde 

düzenlenen karolar bordür karoları olarak adlandırılmaktadır. Kompozisyonun 

dikdörtgen ve kare formlu karolar üzerinde yer aldığı bordür karolarının yan yana 

ve/veya üst üste dizilmesiyle ana kompozisyon bir ya da daha fazla yönden 

sınırlandırmakta; bazen de cephelerde yan yana dizilerek silme görünümü 

kazanmaktadır.  

Pano oluşturan karolar ise geniş alanların döşenmesi için kullanılan ana 

kompozisyon karolarının genellikle ortası olmak üzere, herhangi bir yerine döşenerek, 

ana kompozisyonda farklı tasarımlar oluşturan karolardır. 

Çalışmamız kapsamında ana kompozisyonu oluşturan karolar motif özelliklerine 

göre kendi içerisinde Tek Renkli, Geometrik, Bitkisel ve Geometrik+Bitkisel olmak 

üzere dört, bordür karoları ise Geometrik, Bitkisel ve geometrik+bitkisel olmak üzere 

üç, pano oluşturan karolar ise, özgün tasarımlı ve karma karolu panolar olmak üzere iki 

alt başlık içerisinde incelenmiştir.  

Çalışmamızda, siyah, beyaz, sarı, kırmızı gibi tek renkte ve bezemesiz olarak 

üretilen karolar, tek renkli döşeme karoları alt başlığında incelenmektedir. Bu karolar, 

yatay ve dikey eksenlerde zemine döşendiklerinde bulundukları mekana tek renkli bir 

görünüm kazandırmaktadır. İncelenen İzmir konutlarında tek renkli döşeme karolarının, 

iki farklı kullanımı saptanmıştır. Bu kullanımlardan ilkinde, siyah-beyaz, kırmızı-beyaz 
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gibi renklerde bezemesiz olarak imal edilen karolardan, siyah-beyaz, kırmızı-beyaz gibi 

farklı iki rengi seçilip, dama görünümü oluşturacak şekilde zemine dizilmektedir. Bu 

düzenlemenin çevresi genellikle bir bordürle sınırlandırılmaktadır
114

 (Resim 77, Katalog 

no:1, 2, Envanter no:18). Buca’da Forbes Köşkü olarak bilinen köşkün veranda 

zeminini, Bornova Charnoud Köşkü’nün çeşitli mekanlarının zeminini süsleyen bu 

düzenleme özellikle köşk niteliğindeki büyük konutlarda sevilerek kullanılmaktadır. 

Dama görümünü kazandırılmış bu tür uygulamalar batılılaşma dönemi Anadolu tasvir 

sanatında da sevilerek kullanılmıştır. Urla Kapan (Hacı Turan) Camii (Mir Ahmed) 

Şadırvanı (1823-4)
115

 kubbe iç yüzeyini süsleyen kalemişlerinde, kıyılarda tasvir edilen 

iki katlı konakların avlu zeminlerinin dama görünümü kazandırılmış karolarla 

kaplanmış olarak gösterilmesi bunun en güzel örneklerindendir
116

.  

 

 

Resim 77- Buca, Forbes Köşkü’nün tek renk döşeme karoları ile oluşturulmuş dama görünümlü 

zemininden görünüş. 

 

Tek renkli döşeme karolarında gördüğümüz ikinci kullanım, pano oluşturan 

karoların etrafını bir sıra çevreleyerek panonun görsel etkisini derinleştirmektir (Resim 

78, Envanter no:12). Tek renkli karosimanların kare formlu 20x20cm. ve 25x25cm. 

ölçülerinde örnekleri görülmüştür. İncelenen İzmir konutları arasında tek renkli altıgen 

formlu karosimanların yer aldığı iç ve dış mekan cephe süslemesi ile zemin döşemesi 

                                                 
114

 Tek renkli döşeme karolarının farklı renklerle hazırlanmış tanıtım örnekleri 19. yüzyıl son çeyreğinde 

hazırlanan farklı kataloglarda da yer almaktadır.  Bu tanıtım örnekleri için bkz., Miller&Coates,1870  

No.23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Keswick Cumberland. 1898, Sheet 1:102. 
115

 Şadırvan hakkında daha geniş bilgi için bkz. Bayrakal, 2009, 163-170. 
116

 Resim için bkz., Arık, 1976, 48. 
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örneklerine rastlanılamamıştır. Çinide tek renk sırlı altıgen levhaların, özellikle 

Osmanlı’nın erken dönem yapılarının iç mekan cephe süslemesinde sıkça kullanıldığı 

bilinmektedir
117

. Bursa Yeşil Camii (1421)
118

, Bursa Yeşil Türbe (1421)
119

 gibi Bursa 

yapılarında geniş yüzeyleri kaplayan altıgen formlu bu çinilerde kullanılan renk 

firuzedir. İzmir konutlarının zemin döşemesinde tek renkli altıgen karosiman 

kullanılmak istenmemiş olması çeşitli sebeplere dayandırılabilinir. Bu sebeplerin 

başında kare, dörtgen gibi plana sahip alanlara döşenecek altıgen karoların dizilimi 

sırasında, kenarlarda değişik formda boşluklar oluşacak, bu boşlukların doldurulması 

için yapılacak işlemlerin işçilik maliyetini arttıracağı düşüncesi gelmektedir. İkinci 

sebep ise, kare örneklerinde dama görünümü kazandırılacak şekilde dizilimi tercih 

edilen tek renkli karoların, altıgen şekilli örneklerinde bu görünüm elde 

edilememektedir. Farklı iki renkteki altıgen karonun dizilimine bakacak olursak, ilk 

altıgen karonun siyah, buna bitişen karoların beyaz olduğunu düşünürsek dizilimin 

sonunda çiçek görünümü ortaya çıkacaktır (Şekil 6). Dizilimin sonunda simetrik bir 

görünüm ortaya çıksa da bu görünümün gözü yoracağı düşüncesi bu uygulamanın 

yapılmamış oluşunu açıklayabilmektedir. 

 

 

 

Resim 78- Buca, 85 Sokak No:6’daki konutun döşeme karolarından ayrıntı. 

 

                                                 
117

 Bilgi için bkz. Yıldırım, 2007. 
118

 Fotoğraf için bkz. Gök Gürhan, 2007, 219, fot.2. 
119

 Fotoğraf için bkz. Gök Gürhan, 2007, 224, fot.5. 
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Şekil 6- Siyah-beyaz renkli altıgen formlu karolarla oluşturulacak döşeme tasarımı. 

 

İzmir konutlarında kare formlu tek renkli döşeme karoları dışında tutulduğunda 

kare, dikdörtgen ve altıgen formlu döşeme karolarının geometrik, bitkisel ve 

geometrik+bitkisel motifler kullanılarak süslendiği görülmektedir. Çinide olduğu gibi 

döşeme karolarında da tasarım yapılacak alanlar kare, dikdörtgen, altıgen gibi benzer 

formlara sahiptir. Bu formları süsleyen motifler tek karo içerisinde tam kompozisyonlu 

ve ulama kompozisyonlu olarak iki farklı şekilde düzenlenmektedir.  

Türk süsleme sanatında kompozisyon oluşturma ilkeleri bugüne kadar 

derlenerek toplu bir değerlendirmeye sunulmadığı için, bu ilkeler araştırmacılar 

tarafından farklı bakış açıları ile ele alınarak sınıflandırılmıştır. A. Akar - C. Keskiner, 

kullanılan motifler ile bu motiflerin kompozisyon içerisinde yerleştiriliş yönlerini 

dikkate alarak bu kompozisyon ilkelerini on dört alt başlıkta toplamıştır
120

. S. T. Bakır, 

çini desenlerin tasarımında serbest, simetrik, ulama ve merkezi kompozisyon şemaları 

olduğunu belirtmiş, bu şemalardan ulama kompozisyonlu İznik çinilerinin sadece 

bitkisel süslemeye sahip olanlarını inceleyerek, bunları da dört alt gruba ayırmıştır
121

. S. 

Aker ise, çini karoların kompozisyon özelliklerini motiflerin çini karo içerisine 

yerleştiriliş şemalarına göre tam kompozisyonlar ve ulama kompozisyonlar olarak iki 

alt başlıkta toplamıştır
122

.  

Tam kompozisyonlar, desenin bir karo içerisinde yer aldığı en basit şemadır 

(Resim 79). Bu şemada desen karonun genellikle merkezinde bulunmakta, köşelerde ve 

kenarlarda başka karolarla bağlantıyı sağlayacak yarım kalmış motifler, dışa doğru 

uzanan dallar gibi tamamlayıcı unsurlar kullanılmamaktadır. Bir karo içerisindeki tam 

                                                 
120

 Akar ve Keskiner, 1978, 15-17. 
121

 Bakır, 1999b. 
122

 Aker, 2010, 114-175. 
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kompozisyonlarda desenlerin ½, ¼ veya daha fazla kesri çizilip, katlanarak anlamlı bir 

kompozisyon oluşturan simetrik düzenlemeler
123

 (Resim 80, Şekil 7) kullanılmıştır
124

. 

Bu düzenlemeye sahip karoların döşenecekleri alanlara diziliminde karonun 

yerleştirilme yönü önemli olmadığı için çeşitli tekrar sistemleri kullanımı önemli 

değildir. Türk-İslam çini sanatı gelişimine baktığımızda tam kompozisyonlu 

düzenlemelerin en erken örnekleri 9. yüzyılda Irak’ta, 12-18. yüzyıllarda İran ve 

Anadolu’da, 14. yüzyılda Kuzey Batı Afrika’da ve İspanya’da, 14-15. yüzyıllarda 

Türkistan’da
125

 görülmektedir. Osmanlı dönemi tam kompozisyonlu çini karolarının en 

güzel örneklerini erken mavi-beyaz ve altın yaldızla süslü altıgen çinilerde (Resim 81) 

bulmak mümkündür.  

 

 

Resim 79- Tam kompozisyonlu döşeme karosu. 

 

      

Resim 80, Şekil 7- Deseni 1/8 simetri esasına göre düzenlenmiş tam kompozisyonlu döşeme karosu 

örneği. 

                                                 
123

 Bazı araştırmacılar bu tür kompozisyonları simetri kompozisyon adı altında tanıtmaktadır. Bilgi için 

bkz. Küpeli, 2007, 388. 
124

 Döşeme karoları ile benzer form ve düzenlemeler sahip çinilerde serbest kompozisyonlu düzenlemeler 

kullanıldığı da görülmektedir. Tezhip sanatında bu tür kompozisyonlar asimetrik kompozisyonlar olarak 

tanıtılmaktadır. Küpeli, 2007, 386. 
125

 Daha fazla bilgi ve fotoğraf için bkz. Öney, 1987. 
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Resim 81- Edirne Muradiye Camii çinilerinden ayrıntı. 

 

Ulama kompozisyonlar, kompozisyonun bir karo içerisinde tamamlanmadığı, 

köşelerdeki ve/veya kenarlardaki çeyrek ve/veya yarım motifler yardımıyla desenin 

sonsuz kez tekrarlandığı düzenlemelerdir (Resim 82). Karolar yan yana ve üst üste 

dizildiğinde, motiflerin birbirlerini tamamlayarak kompozisyonun devamlılığının 

sağlandığı bu tür düzenlemeler geniş alanların bezenmesinde sıkça tercih edilmiştir. 

 

 

Resim 82- Ulama kompozisyonlu döşeme karosu. 

 

Döşeme karolarını süsleyen motiflerin büyük bir bölümü belirli sistemler 

içerisinde tekrarlanarak sonsuza dek çoğaltılabilecek kuruluşa sahiptir. Sonsuzluk, İslam 

bezeme sanatları içerisinde en yaygın prensiplerden biridir
126

. Sonsuz karakterli 

süslemelerde bir çerçeve içerisine sığdırılan ½ veya ¼ simetri esasına göre hazırlanan 

kompozisyon iki veya dört yönden genişletilerek sınırsız bir alanı kaplayabilecek 

şekilde çoğaltılabilmektedir. Ulama kompozisyonlar çinide “sonsuz çiniler” ya da 

“raport çiniler” olarak da adlandırılmaktadır. Biz de İzmir konutlarında döşeme 

karolarını konu alan bu çalışmamızda iki veya dört yönden devam ettirilebilen 

                                                 
126

 Demiriz, 2004, 8. 
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kompozisyona sahip örnekleri ulama kompozisyonlu karolar adı altında inceledik. 

Çeşitli araştırmacılar ulama kompozisyonlara sahip çini örneklerini dikkate alarak bu 

kompozisyonları farklı alt gruplar açarak incelemiştir
127

. Çinide kare
128

, dikdörtgen
129

, 

altıgen
130

 gibi farklı formlar üzerinde yer alan bu kompozisyon, döşeme karolarında 

kare, altıgen, bordür motiflerinin ise kare ve dikdörtgen formlu karolara uygulanmıştır. 

Ulama kompozisyonlarda karo üzerindeki desen bazen bir, bazen birden fazla 

karoda tekrarlamaktadır. Köşelerdeki ve/veya kenarlardaki çeyrek ve/veya yarım 

motiflerin birbirlerini tamamlayarak desenlerin bütünlüğünün sağlanması açısından bu 

döşeme karolarının yan yana getirilişinde çeşitli tekrar sistemleri kullanılmaktadır. 

Karoların istenilen alanlara dizilimi sırasında kullanılacak desen ve belirlenen tekrar 

sistemine uyulmaması kompozisyonlarda karmaşaya sebep olmaktadır. Ulama desenlere 

sahip karolarda bu tekrar sistemlerinden en çok kullanılanları şu şekilde sıralanabilir
131

. 

a- Döşeme karolarında desen aynı yöne bakacak şekilde yan yana ve üst üste 

sıralanmasıyla kompozisyonu sürekliliği sağlanmaktadır (Resim 83, Şekil 8). 

Karoların yerleştirilişinde bu sisteme uyulmazsa desenin hareketinde 

sapmalar olmaktadır (Resim 84). 

 

           

Resim 83, Şekil 8-Deseni aynı yöne bakan karoların yan yana ve üst üste dizilmesiyle 

oluşturulan ulama kompozisyon ve bu kompozisyonu oluşturan karoların tekrar sistemi. 

 

                                                 
127

 Ulama kompozisyonların farklı alt grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bakır, 1999a, 216-229; 

Bakır, 1999;  Aker, 2010,118-140. 
128

 Fotoğraf için bkz. Bilgi, 2009, 161. 
129

 Fotoğraf için bkz. Bilgi, 2009, 142. 
130

 Fotoğraf için bkz. Bilgi, 2009, 93. 
131

 Ulama karoların tekrar sistemi S. Aker tarafından yapılan çalışma dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Bkz., Aker, 2010, 134. 
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Resim 84 - Deseni aynı yöne bakan karoların yan yana ve üst üste dizilmesiyle oluşturulan 

ulama kompozisyonun yönünde sapmalar olan döşeme örneği.  

 

b- Karoların üst üste diziliminde bir sıra aynı yöne bakacak şekilde, yan sırada 

ilk sıradaki düzenin 180° döndürülecek şekilde dönüşümlü yerleştirilmesiyle 

kompozisyonda şaşırtma yapılarak negatif-pozitif olarak desen sürekli 

tekrarlanmaktadır (Resim 85, Şekil 9). İncelenen İzmir konutları arasında tek 

bir örnekte saptayabildiğimiz bu düzenlemede, negatif-pozitif çizgiler 

birbirini takip etmemektedir. Bu tekrar sisteminde kompozisyonun 

bütününde ortaya çıkacak simetrik düzeni ve aynı renk tekrarını kırmıştır. 

 

            

Resim 85, Şekil 9- Karoların üst üste diziliminde bir sıra aynı yöne bakacak şekilde, diğer bir 

sırada ilk sıradaki düzenin 180° döndürülecek şekilde dönüşümlü yerleştirildiği kompozisyon ve 

tekrar sitemi. 

 

c- Karonun bir köşesi merkez alınıp, diğer karoların bu merkez etrafında 

90°,180 °ve 270°’lik açılarla döndürülmesiyle kompozisyon dört karo 

içerisinde tamamlanmaktadır.  İncelenen İzmir konutlarını süsleyen döşeme 

karolarının diziliminde çoğunlukla bu sisteme uygun desenlerin kullanımı 

tercih edildiği görülmüştür.  Bu sistemde tekrar eden desenlerden bazıları 
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dört karoda tam kompozisyon özelliği kazanmakta (Resim 86, Şekil 10), 

bazıları ise ulama özelliğini kaybetmeden sonsuz kez tekrarlanmaktadır 

(Resim 87) 

 

           

Resim 86, Şekil 10- Karoların bir merkez etrafında döndürülerek dizilmesiyle oluşturulan 

kompozisyon ve bu kompozisyonu oluşturan karoların tekrar sistemi (Kompozisyon dört karoda 

bir tam kompozisyona dönüşmektedir.). 

 

 

 
Resim 87- Karoların bir merkez etrafında döndürülerek dizilmesiyle oluşturulan kompozisyon 

(Kompozisyon ulama özelliğini sürdürmektedir). 

 

 

d- Yatay ve dikey eksenler üzerinde döşeme karolarının dönüşümlü olarak 180° 

döndürülerek yerleştirilmesi sonucu kompozisyondaki hareketin diyagonal 

yönde olması sağlanmaktadır (Resim 88, Şekil 11). 
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Resim 88, Şekil 11- Yatay ve dikey eksenler üzerinde döşeme karolarının dönüşümlü olarak 

180° döndürülerek yerleştirilmesi oluşturulan kompozisyon ve bu kompozisyonu oluşturan 

karoların tekrar sistemi. 

 

e- Altıgen formlu karolar ise, kenarlar birbirleriyle bitişerek petek görünümü 

verecek şekilde döşenmektedir (Resim 89, Şekil 12) İncelenen İzmir 

konutlarında altıgen formlu karoların süslenmesinde çoğunlukla altı kollu 

yıldız motifi kullanılmıştır. Örneklerde altı kollu yıldız sivri kol uçları 

karonun köşelerine bakacak şekilde, karonun merkezine yerleştirilmektedir. 

Bu motif genellikle merkezde tam kompozisyon olarak tek başına 

bulunmaktadır. Ulama kompozisyonlarda altıgenin kenar ortalarına yarım 

motifler yerleştirilmekte, bu yarım motifler bir başka altıgen karonun 

kenarlarındaki yarım motiflerle bütünleşerek kompozisyonda devamlılık 

sağlanmaktadır. 

 

                        

Resim 89, Şekil 12- Altıgen formlu karo örnekleri ve tekrar sistemi. 

 

Çalışmamız kapsamında bu tekrar sistemleri kullanılarak döşendiklerini 

saptadığımız ana kompozisyonu oluşturan döşeme karolarını geometrik, bitkisel ve 
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geometrik+bitkisel motifli olmak üzere üç ana başlık altında açarak inceledik
132

. Bu ana 

başlıklar altında toplanan motif grupları, motiflerin karo içerisindeki konumları dikkate 

alınarak tam kompozisyonlar ve ulama kompozisyonlar olarak iki alt grupta 

incelenmiştir. 

Geometrik kompozisyonlar, genellikle düz, kırık, çapraz ve dalgalı hatlar 

yanında, üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, çokgen (genellikle beşgen, altıgen ve 

sekizgen), daire, haç ve yıldızlar (dört ve sekiz kollu) gibi kapalı şekillerin belirli bir 

sistem içinde birleştirilmesinden doğmaktadır. Bu elemanlar yüzey üzerinde ya 

birbirleriyle kesişir ya da birbirine göre mesafe ve konumu sayı değerleriyle ifade 

olunan özel geometrik ilişkiler içinde bulunurlar
133

. Geometrik örgü düzenleri ise kes-

yapıştır tekniği kullanılarak sonsuz kez tekrarlanmaktadır. Son yapılan araştırmalarla 

kes-yapıştır tekniği kullanılarak İslami dönem mimari yapıların cephelerini süsleyen 

geometrik örgü düzenlerinin matematikçiler ve sanatçıların ortak sohbetleri sonucu 

oluşturulduğu anlaşılmıştır
134

. Geometrik geçme ve örgü düzenlerinin ise aynı 

dönemlerde doğudan batıya, bazen de batıdan doğuya göç eden sanatçılar aracılığı ile 

yayıldığı bilinmektedir
135

. 

Geometrik motiflerle süslenen ana kompozisyon karolarından, tam 

kompozisyonlular grubuna dahil edilen örneklerde, geometrik motifler karonun 

merkezine yerleştirilmekte, kenarlarda ve köşelerde diğer karolarla bağlantıyı 

sağlayacak herhangi bir motif kullanılmamaktadır. Ulama kompozisyonlar grubuna 

dahil olanlarda ise, ana kompozisyonun ½’si veya ¼’ü tek bir karoya yerleştirilip köşe 

ve kenarlardaki yarım motiflerin birbirini tamamlamasıyla geniş kompozisyonlar elde 

edildiği görülmektedir.  

Geometrik kompozisyonlarda kompozisyonun tek bir karo içerisinde 

tamamlandığı gruba en iyi örnek olarak altıgen şekilli karo içerisindeki altı kollu yıldız 

düzenlemesi gösterilebilir  (Resim 90, Katolog no:65, Envanter no:6). Merkezine, sivri 

kol uçları altıgenin köşelerine bakan bir yıldızın yerleştirildiği kompozisyonda, yıldızın 

etrafı farklı renkte kalın bir silme ile çevrelenerek iç içe geçmiş iki yıldız görünümü 

                                                 
132

 S. Aker, çinilerde tekrar sistemlerini incelerken bitkisel motifli örnekleri dikkate almıştır.  
133

 Mülayim, 1982, 70. 
134

 Bu konu hakkında daha geniş bilgi için bkz. Özdural, 1995; Özdural, 2000.  
135

 Bakırer, 2011. 



60 
 

verilmiştir. Karonun kenarlarında ve köşelerinde başka karolarla bağlantıyı sağlayacak 

herhangi bir motif bulunmamasına rağmen, karolar kenarlarından bitiştirilecek şekilde 

yerleştirildiğinde desenler birbirleriye uyumlu bir görünüm sergilemektedir. 

 

 

Resim 90- Bornova, Fevzi Çakmak Caddesi No:68’deki konutun bodrum kat giriş holü döşeme karoları. 

 

Desenlerin sonsuz kez devam ettirilebildiği ulama kompozisyonlar grubuna dahil 

olan gruba ait geometrik süslemelerde karonun kenarlarında ve köşelerinde bir motife 

ait ½ ya da ¼ oranında verilmiş geometrik motifler bulunmakta, birden fazla karo yan 

yana ve üst üste yerleştirildiğinde bu motifler birbirlerini tamamlayarak kompozisyonun 

devamlılığı sağlanmaktadır. Geometrik motifler kullanılarak hazırlanan ulama 

kompozisyonlarda kare, üçgen, eşkenar dörtgen, beşgen, altıgen, vb. farklı formlar tek 

başlarına kullanılabildikleri gibi, bu formlardan iki veya daha fazlası bir arada 

kullanılarak çeşitli tasarımlar yapılmaktadır.  

Düz eksenler üzerinde sonsuz devam ettirilen desenlerden biri ikizkenar 

üçgenlerin yan yana dizilmesi esasına dayanmaktadır. Üçgen motifler kullanılarak 

süslenen bir döşeme karosunda dikey eksende üçgenlerin dönüşümlü olarak bir açık, bir 

koyu renk ile dolgulandırılmasıyla hareketlilik kazandırılmıştır (Resim 91, Katolog 

no:3, Envanter no:8). Bir karoda ortada dört adet ikizkenar üçgen, kanarlarda ise sekiz 

adet dik üçgen bulunmaktadır. Birden fazla karo üst üste dizildiğinde kenarlarda 

bulunan dik üçgenler bütünleşerek ortadaki üçgen büklüğünde ikizkenar üçgen meydana 

getirmekte ve süsleme sonsuz kez tekrar edilmektedir. 
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Resim 91- Bornova, Gençlik Caddesi No:6’daki konutun döşeme karoları. 

 

Eşkenar dörtgenler, sonsuz desen oluşturmada kullanılan diğer bir motiftir. 

Eşkenar dörtgenler kullanılarak oluşturulan ve en çok kullanılan motif dama motifidir. 

Özellikle Helenistik dönem zemin döşemelerinde sıkça kullanılan bu motif, daha 

sonraki döşemelerde nadir olarak yer almıştır
136

. İki farklı renkteki eşkenar dörtgenin 

dama görünümü verecek şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulan geometrik örnekli 

süslemede kenarlarla, eşkenar dörtgenler arasında kalan boşluklarda üçgenler 

bulunmaktadır
137

 (Resim 92, Katolog no:4, Envanter no:3). Bir karoda 2 siyah 2 beyaz 

renkli toplam 4 kare, kenarlarda ise 4 siyah ve 4 beyaz renkli olmak üzere toplam 8 adet 

üçgen bulunmaktadır. Birden fazla karonun üst üste ve yan yana yerleştirilmesi ile 

köşelerde bulunan üçgenler kareye dönüşmekte ve desen sonsuz olarak 

tekrarlanmaktadır. Çalışmamız kapsamında incelediğimiz İzmir konutları arasında 

siyah-beyaz renkli mermerler kullanılarak dama görünümü kazandırılmış 

kompozisyonların giriş hollerini süslediği görülmüştür (Bkz. Resim 3). 

  

 

Resim 92- Bayraklı, 1642 Sokak No:12’deki konutun bodrum kat giriş sahanlığı döşeme karoları. 

                                                 
136

 Bilgi için bkz. Üstüner, 2002, 79. 
137

 Bu kompozisyon T. Gezgin tarafından A6 tipi olarak tanımlanmaktadır. Bkz., Gezgin, 2007, 28. 
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Eşkenar dörtgenler yardımıyla dama görünümü kazandırılan diğer bir karo 

süslemesinde, dama görünümünü oluşturan eşkenar dörtgenlerin küçüldüğü, bir karo 

içerisine yerleştirilen eşkenar dörtgen sayısının arttığı görülmektedir
138

 (Resim 93, 

Katolog no:5, Envanter no:11). Bir karoda açıklı koyulu iki farklı renkte altışardan 

toplam 12 eşkenar dörtgen, kenarlarda ise 6 açık ve 6 koyu renkli olmak üzere toplam 

12 adet üçgen bulunmaktadır. Birden fazla karonun aynı eksenler üzerinde 

yerleştirilmesi ile kenarlarda bulunan üçgenler kareye dönüşerek dama görünümlü 

desen sonsuz tekrar edilmektedir. 

 

 

Resim 93- Buca, 86 Sokak No:44’deki konutun giriş holü döşeme karoları. 

 

Ulama kompozisyonlu karoların çoğunda ana kompozisyon dört karonun 

birleşimiyle ortaya çıkmakta ve her dört karoda bir tekrar etmektedir. Bu tür örneklerde 

karolar istenilen alanlara çeşitli tekrar sistemleriyle yerleştirilmektedir. Bazen aynı 

süsleme programını sahip karoların diziliminde farklı tekrar sistemleri kullanılarak 

zengin tasarımlar oluşturulmaktadır.  

Geometrik kompozisyon oluşturmada diğer kullanılan bir form karedir. Farklı 

büyüklükte kareler kullanılarak ana kompozisyonun ¼’ünün bir karoya yerleştirildiği 

geometrik örnekli süsleme, karonun dört köşesinde bulunan küçük karelere, karşılıklı 

iki köşesinde yer alanlara teğet olacak şekilde karelerin dört katı büyüklüğündeki 

kareler yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur
139

 (Resim 94, Katolog no:6, Envanter no:31). 

Dört karo bir merkez etrafında döndürülecek şekilde yerleştirildiğinde köşelerde 

                                                 
138

 Bu kompozisyon T. Gezgin tarafından A6 olarak tanımlanan tipin bir varyasyonudur. Bkz., Gezgin, 

2007, 28. 
139

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A12 olarak adlandırılmıştır. Bkz., Gezgin, 2007, 30. 
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bulunan küçük kareler ortada daha büyük bir kare oluşturmaktadır. Karşılıklı 

köşelerdeki birbirine köşelerinden birleştirilen kareler ise ortadaki karenin dörtkenarının 

köşesine teğet birer kareden oluşan bir düzen oluşturmaktadır.  

 

 

Resim 94- Konak, Mithatpaşa Caddesi No:1126 konutun bodrum kat giriş holü döşeme karoları. 

 

Kare motifler bazen üçgen, dikdörtgen gibi farklı formlarla birlikte 

kullanılmaktadır. Kare ve üçgen motifler kullanılarak oluşturulan döşeme karosu 

süslemesinde, karonun dört köşesinde bulunan küçük karelere, köşelerine teğet olacak 

şekilde karelerin yarısı büyüklüğündeki üçgenlerin yerleştirilmesiyle desen 

oluşturulmuştur
140

 (Resim 95, Katolog no:7, Envanter no:32). ¼’ünün bir karoya 

yerleştirildiği ana kompozisyonda birden fazla karo yukarı, aşağı ve yanlara doğru 

yerleştirildiğinde köşelerde bulunan küçük kareler ortada daha büyük bir kare 

oluşturmaktadır. Üçgen motifler ise eşkenar dörtgene dönüşerek karelerin kenar 

ortasında teğet yer almaktadır. 

 

 

Resim 95- Konak, 780 Sokak No:4’teki konutun bodrum kat giriş holü döşeme karoları. 

                                                 
140

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A12 olarak adlandırılmıştır. Bkz., Gezgin, 2007, 30. 
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Kare ve dikdörtgen formlar, döşeme karolarının süslenmesinde tercih edilen 

diğer formlardandır. Bu formların kullanımıyla oluşturulan geometrik örnekli bir 

düzenlemede, karonun bir köşesine yerleştirilen dokuz küçük kare dönüşümlü olarak 

siyah-beyaz renklerle dolgulandırılarak dama görünümü kazandırılmıştır (Resim 96, 

Katolog no:8, Envanter no:2). Bunun karşı köşesinde, dama görünümlü karelere teğet 

olacak şekilde kırmızı büyük bir kare bulunmaktadır. Karelerin dış kenarları ile 

karoların kenarları arasında kalan dikdörtgen alanlar karelerin kenarları dikkate alınarak 

üç bölüme ayrılmış, bir siyah, bir beyaz dönüşümlü olarak renklendirilmiştir. Dört karo 

bir merkez etrafında döndürülecek şekilde yerleştirildiğinde siyah beyaz kareler ve 

dikdörtgenlerle çevrelenmiş büyük kırmızı bir kare oluşmaktadır.  

 

 

Resim 96- Bayraklı, Cüneyt Sivarioğulları Caddesi No:42’deki konutun bodrum kat giriş holü döşeme 

karoları. 

 

Üçgen ve dörtgen formlar geometrik kompozisyon oluşturmada kullanılan diğer 

formlardandır. Bu formlar kullanılarak parke görünümü verilmiş geometrik 

süslemede
141

, karonun karşılıklı iki kenarı üçgen alanlara bölünmüştür (Resim 97, 

Katolog no:9). Üçgen alanların arasına diyagonal olarak dörtgen motifler ile üçgenler 

yerleştirilmiştir. Dört karonun yan yana ve üst üste dizilmesiyle kenarlardaki üçgen ve 

dörtgen formlar bütünleşip dikdörtgene dönüşerek parke görünümünün devamlılığı 

sağlanmaktadır. 

 

                                                 
141

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A14 olarak adlandırılmıştır. Bkz., Gezgin, 2007, 31. 
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Resim 97- Konak, 1298 sokak No:21’deki konutun giriş holü döşeme karoları. 

 

Döşeme karolarının süslemesinde farklı renklerdeki dörtgen motiflerle 

üçgenlerin bir arada kullanımı ile oluşturulan derinlik kazandırılmış küp motifleri sıkça 

tercih edilen bir kompozisyondur. Heleniktik dönem mozaiklerinde kullanımı sıkça 

tercih edilen bu motif özellikle Malta
142

, Delos
143

 gibi adalardaki çeşitli yapıların 

zeminlerini süslemektedir. Bu kompozisyonda eşkenar dörtgen motiflerin üç ayrı renkte 

boyanmasıyla küp motiflerine derinlik etkisi verilmiştir (Resim 98, Katolog no:10).  Bir 

karoda dokuz tam, altı yarım baklava dilimi bulunmakta olup, birden fazla karo yatay ve 

dikey eksenlerde aynı yöne bakacak şekilde yerleştirildiğinde yarım baklava motifleri 

karoların bitişme yerlerinde tümlenerek desen sonsuz olarak tekrarlanmaktadır. Aynı 

kompozisyon altıgen formlu karolara da uygulanmıştır (Resim 99, Katolog no:66, 

Envanter no:1). Altıgen formlu karo üzerini süsleyen bu kompozisyonda, karonun 

kenarlarda üçgen boşluklar oluşmaması sebebiyle sadece baklava dilimli geometrik 

formlar kullanılmıştır. 

 

 

Resim 98- Konak, 1272/3 Sokak No:2’deki konutun bodrum kat döşeme karoları. 

                                                 
142

 Resim için bkz., Üstüner, 2002, Resim 41. 
143

Resim için bkz., Üstüner, 2002, Resim 62. 
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Resim 99- Bayraklı, 1631 Sokak üzerinde yer alan köşkün döşeme karoları. 

 

Baklava dilimi formundaki bir motifin dört yanına farklı iki renkte ikişer adet 

üçgen kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Birden fazla karo, karodaki süsleme aynı yöne 

bakacak şekilde yan yana dizildiğinde üçgen formlar karoların bitişme yerlerinde birer 

dörtgene dönüşerek dikdörtgen prizmanın kenarlarını oluşturmaktadır
144

 (Resim 100, 

Katolog no:11, Envanter no:9,36). Sonsuzluk anlayışını vurgulayan süslemede 

dikdörtgen prizmanın her kenarının farklı renkte dolgulandırılmasıyla derinlik etkisi 

verilmiştir. 

 

 

Resim 100- Konak, 1272/3 Sokak No:2’deki konutun bodrum kat giriş holü döşeme karoları. 

 

Dikdörtgenler prizması kompozisyonlu diğer bir geometrik süslemede, bir 

karoda sekiz üçgen, dört adet dörtgen ve dört adet eşkenar dörtgen bulunmaktadır 

(Resim 101, Katolog no:12, Envanter no:20). Bu formlardan prizmanın üst tabanını 

                                                 
144

 Aynı desen ve renge sahip bu karoların tanıtım örnekleri çeşitli kataloglarda yer almaktadır. Bu tanıtım 

örnekleri için bkz. Mendoza, 2007, 99-196. 
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oluşturacak olan üçgenler beyaza, yan yüzleri oluşturacaklar koyu griye, ön yüzü 

oluşturacaklar ise açık griye boyanarak hacim verilmiştir. Birden fazla karo üst üste ve 

yan yana sıraladığında kenarlardaki yarım motifler tümlenerek bütün bir prizmaya 

dönüşerek kompozisyon sonsuz kez tekrarlanmaktadır. 

 

 

Resim 101- Konak, 133 Sokak No:6’daki konutun giriş holü döşeme karoları. 

 

Geometrik süslemeye sahip diğer bir karosiman süslemesi, iki farklı renkteki 

makara motiflerinin bir dikey bir yatay olarak yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur
145

 

(Resim 102, Katolog no:13, Envanter no:32). Bir karo üzerinde 9 tam, 8 yarım ve 4 adet 

çeyrek makara
146

 motifi bulunmaktadır. Birden fazla karonun yan yana ve/veya üst üste 

dizilmesiyle yarım ve çeyrek motifler bir tam makara motifini oluşturmakta ve desen 

sonsuz kez tekrarlanmaktadır. 

 

 

Resim 102- Konak, 780 Sokak No:4’teki konutun döşeme karoları. 

 

                                                 
145

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A28 olarak adlandırılmıştır. Bkz., Gezgin, 2007, 38. 
146

 Bu motif çeşitli kaynaklarda “mekik” adı ile tanıtılmaktadır. Bilgi için bkz. Demiriz, 2004, 246. 
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Geometrik süslemeli diğer bir karosimanda ana kompozisyon eşkenar dörtgen ve 

altıgen motifler kullanılarak meydana getirilmiştir. Altıgenin karşılıklı iki kenarına üç 

adet eşkenar dörtgen kenar orta noktasında birleşecek şekilde yerleştirildiğinde, arada 

altıgen boşluklar oluşmaktadır. İki altıgen karosiman kenarlarından birleştirildiğinde 

köşelerde bulunan eşkenar dörtgenler altı kollu yıldızlar meydana getirmekte, desen 

sonsuz kez devam etmektedir (Resim 103, Katolog no:67, Envanter no:8). 

 

 

Resim 103- Bornova, Gençlik Caddesi No:6’daki konutun döşeme karoları. 

 

Geometrik motiflerle oluşturulan diğer bir karo süslemesinde bir karoda 

içlerinde bir yatay bir dikey olmak üzere dönüşümlü olarak yerleştirilen dikdörtgen 

şekiller bulunan dört adet sekizgen motif yer almaktadır
147

 (Resim 104, Katolog no:14, 

Envanter no:14). Sekizgenlerin aralarında oluşan boşluklar merkezde tam bir eşkenar 

dörtgen, kenarlarda yarım, köşelerde ise çeyrek eşkenar dörtgen büyüklüğünde üçgenler 

bulunmaktadır. Birden çok karonun yan yana ve alt alta yerleştirilmesiyle köşelerde ve 

kenarlarda bulunan üçgen motifler eşkenar dörtgene dönüşmekte, desen sonsuz kez 

tekrarlanmaktadır. 

 

                                                 
147

 Bu kompozisyon T. Gezgin tarafından A1 tipi olarak tanımlanmaktadır. Bkz., Gezgin, 2007, 26. 
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Resim 104- Buca, Uğur Mumcu Cad. No35’teki konutun giriş sahınlığı zeminindeki döşeme karoları. 

 

Geometrik süslemede kullanılan bir diğer motif dairedir. Aynı büyüklükteki 

dairelerin birbiri ile kesişimi sonucu oluşturulan dört kollu stilize çiçek motifleri 

sonsuzluk anlayışını vurgulayan şemaya sahiptir
148

 (Resim 105, Katolog no:15, 

Envanter no:27). Kullanımı Akdeniz kıyı şeridindeki şehirlerde tercih edilen bu motif 

özellikle erken dönemden Bizans imparatorluğunun sonuna kadar her türlü sanat 

ürününde kullanılmıştır
149

. Konya sahip Ata Camii taçkapısının alt kısmında da bu 

bezeminin bir örneği görülmektedir
150

. Dairelerin kesiştiği bölümlerde oluşan dört 

yapraklı çiçeğe ait yaprak motiflerinin diyagonal eksenler üzerinde aynı rengin tekrarı, 

yatay ve dikey eksenler üzerinde ise iki farklı rengin dönüşümlü olarak kullanımıyla 

dolgulandırılmıştır. Bu süsleme programına sahip karoların döşenmesinde aynı eksenler 

üzerinde tek rengin olmasına dikkat edilmesine rağmen, bazı örneklerde karoların bir 

köşesi merkez alınarak dizilen karolarla eşkenar dörtgenler oluşturarak süsleme 

hareketlendirilmiştir (Resim 106, Katolog no:16, Envanter no:45). 

 

 

Resim 105- Konak, 336 Sokak No:26’daki konutun döşeme karolarından görünüş. 

                                                 
148

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A20 tipinin bir varyasyonu olarak tanıtılmaktadır, ay. yer. 
149

 Bilgi için bkz. Tok, 2001, 157. 
150

 Resim için bkz., Ögel, 1966, Resim 76. 
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Resim 106- Konak, 772 Sokak No:50’deki konutun giriş holü döşeme karolarından görünüş. 

 

İç içe geçmiş dairelerle oluşturulan diğer bir süslemede kesişen dairelerin çapı 

büyütülmesi sonucu bir karonun merkezinde içbükey kavisli bir eşkenar dörtgen motif 

olan dört yapraklı stilize bir çiçek motifi oluşturulmuştur
151

 (Resim 107, Katalog No:17, 

Envanter no:17). Dört karo, kare şekil oluşturacak biçimde yerleştirildiğinde dairelerin 

kesişim kısımlarında çiçeğin yaprakları uç noktalarından birbirlerine değmekte ve 

merkezi boş bırakılmış yeni bir dört yapraklı stilize bir çiçek motifi meydana 

getirmektedir. Dörtten fazla karonun yan yana ve alt alta dizilmesi sonucu merkezi boş 

bırakılan dört yapraklı çiçek ile merkezinde içbükey kavisli eşkenar dörtgen bulunan 

dört yapraklı çiçek motifi dönüşümlü olarak tekrarlanmaktadır. 

 

 

Resim 107- Buca, 123 Sokak No:4’teki konutun giriş holü döşeme karolarından görünüş. 

 

Döşeme karolarının süslenmesinde çeşitli geometrik formlar düz, kırık, çapraz 

ve dalgalı hatlarla birlikte kullanılarak farklı kompozisyonlar oluşturulmuştur. 

Örneklerden birinde eşkenar dörtgenle kırık hatlar birlikte kullanılmıştır. Merkezinde 

kalın bir kenar silmesiyle çevrelenmiş bir eşkenar dörtgen bulunan ¼ kompozisyonlu 

                                                 
151

Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A20 tipi olarak adlandırılmaktadır. Bkz., Gezgin, 2007, 34. 
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bir karoda, birden fazla karonun yan yana ve üst üste döşenmesiyle eşkenar dörtgenlerle 

oluşturulmuş geçme kompozisyonu oluşmaktadır (Resim 108, Katolog no:18). 

 

 

Resim 108- Konak, 746 Sokak No:9’deki konutun döşeme karoları. 

 

Ana kompozisyonun ¼’ünün bir karoda yer aldığı düzenlemede karonun 

karşılıklı iki köşesinin uçları ok ucu motifleriyle sonlandırılmış silmeyle ikiye ayrılmış, 

diğer iki köşesine uzun kenarı basamak şeklinde düzenlenmiş ikizkenar dik üçgen 

yerleştirilmiştir
152

 (Resim 109, Katolog no:19). Üçgenlerin dik köşelerinde birer kare 

bulunmaktadır. Dört karo bir merkez etrafında döndürülecek şekilde birleştirildiğinde 

ok ucu şeklinde sonlandırılmış silmelerin köşelerinde küçük eşkenar dörtgenlerle 

birbirlerine bağlanarak büyük eşkenar dörtgenlerden geometrik ağ oluşturmaktadır. Her 

bir eşkenar dörtgenin merkezinde ise kenarları basamak şeklinde düzenlenmiş eşkenar 

dörtgenler yer almaktadır.  

 

 

Resim 109- Konak, Şehit Kemal Keser Sokak No:4’teki konutun bahçe zemini döşeme karoları. 

 

                                                 
152

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A8 tipi olarak adlandırılmaktadır. Bkz., Gezgin, 2007, 29. 
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Ana kompozisyonun ¼’ünün bir karoda yer aldığı bir başka geometrik 

düzenlemede karonun dört köşesine birer üçgen yerleştirilmiş, bu üçgenlerden karşılıklı 

iki köşede yer alanlar aynı renge boyanmıştır (Resim 110, Katolog no:20, Envanter 

no:25). Karşılıklı iki üçgen arasında diyagonal yönde farklı renkte bir bant 

bulunmaktadır. Bu bantın her iki tarafında banta paralel dönüşümlü beyaz ve gri renkli 

çizgiler uzanmaktadır. Tek karo üzerindeki desen bir köşeden aynı yönde döndürülerek 

yerleştirildiğinde merkezde beyaz ve gri renkli silmelerle çevrelenmiş bir eşkenar 

dörtgen, köşelerde ise bir başka eşkenar dörtgenin bir kenarına ait çizgiler yer 

almaktadır.  

 

 

Resim 110- Konak, 806 Sokak No:4’teki konutun giriş eyvanı iki yan duvarının döşeme karoları. 

 

Kırık hatlar esasına dayalı olarak tasarlanan diğer bir geometrik örnekli 

düzenlemede kompozisyon bir karo içerisinde ½ oranında yer almaktadır. Yatay yönde 

ikiye ayrılan karonun üstteki dikdörtgen kısmında, taban ortasına yerleştirilen mavi 

renkli bir üçgen dıştan dönüşümlü olarak bir beyaz, bir mavi çizgilerle çevrelenmiştir 

(Resim 111, Katolog no:21, Envanter no:41). Desenin yarısının bulunduğu dikdörtgen 

olan alt bölümünde, üst bölümdeki renkler üsttekine göre ters yer alarak desenin 

renklerinde zıtlık yaratılmıştır. Birden fazla karo diziliminde, yatay yönde dizilen 

karolar da, dikey yönde dizilenler de dönüşümlü olarak 180° döndürülerek 

yerleştirildiğinde renkler birbirleri ile zıtlık ilişkisini devam ettirerek desen sonsuz kez 

tekrarlanmaktadır.  
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Resim 111- Konak, 776 Sokak No:40’daki konutun bahçe zemini döşeme karoları. 

 

Geometrik kompozisyon oluşturmada en çok kullanılan formlardan biri de dört, 

altı, sekiz gibi kol sayısına sahip yıldızlardır. Gökyüzü ve yıldızlarla ilişkili kozmolojik 

anlamlar taşıdığı düşünülen yıldızlar İslam sanatı başa olmak üzere, Bizans ve Ermeni, 

Mısır ve Mezopotamya sanatında da karşımıza çıkmaktadır
153

. Köşe sayılarına göre 

sınıflandırılan yıldızların en basitleri dört kollu olanlardır. Beş, altı, sekiz, on, on iki gibi 

farklı köşe sayılarına sahip yıldız motiflerinin İtalya, Sicilya gibi farklı çevrelerde aynı 

zamanda ortaya çıktığı bilinmektedir
154

. Bu yıldızlar çoğu zaman üçgen, dörtgen, 

altıgen gibi çokgen formlar ve kırık hatlarla birlikte kullanılarak hareketli tasarımlar 

meydana getirilmektedir. Ana kompozisyona kare ve sekiz kollu yıldızların hakim 

olduğu geometrik örnekli döşeme karosunda, düzenleme dört karoda bir 

tekrarlanmaktadır (Resim 112, Katolog no:22, Envanter no:10). Tek karoda, karonun 

merkezine dıştan beyaz konturla çevrelenmiş bordo renkli, bir eşkenar dörtgen 

bulunmaktadır. Beyaz renkli eşkenar dörtgenin köşelerine teğet birer küçük eşkenar 

dörtgen yerleştirilmiş, bu düzenleme dıştan daha büyük bir eşkenar dörtgen ile 

çevrilmiştir. Karonun köşelerinde ¼ oranında sekiz kollu yıldız ve sekizgen, kenar 

ortalarında ise üçgenler bulunmaktadır. Birden fazla karo yan yana dizildiğinde süsleme 

dört karoda bir tekrarlamaktadır. Bu süsleme tasarımına sahip karoların kulanımı 

çoğunlukla Bornova ve Bayraklı ilçelerdeki köşklerde tercih edilmiştir. 

 

                                                 
153

 Ögel, 1966, 88; Esin, 1979, 46-47. 
154

 Demiriz, 1979, 30-31. 
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Resim112- Konak, 908 Sokak’ta bulunan konutun giriş nişi yan duvarları döşeme karoları. 

 

Yatay ve dikey eksenlerde yan yana sıralanmış sekizgenlerin kesişmesiyle 

oluşan geometrik kompozisyonda, sekizgenlerin kesişim alanlarında altıgenler, 

altıgenlerin aralarında da kareler oluşmuştur (Resim 113, Katolog no:23, Envanter 

no:33). Karelerin içinde ikinci bir kare oluşturularak karenin merkezindeki bir daireye 

dört yönden bağlanmakta, altıgenler arasında küçük kareler bulunmaktadır.  

 

 

Resim 113- Konak, Atatürk Lisesi’nin bahçesinde yer alan lojmanın giriş sahınlığındaki döşeme karoları. 

 

Hilal motifleri ve eğri çizgilerle oluşturulan geometrik örnekli kompozizyonlar 

çarkı-felek düzenlemeleridir (Resim 114, Katolog no:24, Envanter no:35). Bir karoda 

dört adet hilal motifi, uç kısımlarından çarkı-felek görünümü kazandırılacak şekilde 

merkezde birleştirilmektedir. Hilal motiflerinin diğer uçları bu motifin kavisine uygun 

olarak karonun kenarlarına kadar uzatılarak arada kalan alanlar dönüşümlü olarak siyah 

ve beyaz renkler ile doldurulmuştur. Dört karo bir merkez etrafında döndürülecek 

şekilde yerleştirildiğinde, siyah ve beyaz renklerin dönümlü kullanımıyla dama 

görünümü kazandırılmış “S” şeklinde kavisli kenarlara sahip geometrik formlar, kırmızı 

renkli çarkı-felek motifleriyle birbirlerine tutturulmuş izlenimi vermektedir.   
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Resim 114- Konak, 1270 Sokak’ta bulunan konutun giriş holü döşeme karoları. 

 

Geometrik süslemeye sahip bir başka karoda karonun köşelerinde üçgen alanlar 

oluşturularak ortadaki alan büyük bir sekizgene dönüştürülmüş ve merkezine sivri uçları 

sekizgenin köşelerine gelecek şekilde sekiz kollu yıldız yerleştirilmiştir
155

 (Resim 115, 

Katolog no:25, Envanter no:15). Yıldızın sekiz kolları, merkezde birleştirilmiş sekiz 

baklava dilimine ayrılmış, karşılıklı olan baklava dilimleri aynı renk ile doldurulmuştur. 

Sekizgen ile yıldız kolları arasında üçgen alanlar oluşmaktadır. Dört karonun aynı yöne 

bakacak şekilde yan yana ve üst üste döşendiğinde köşelerde bulunan üçgenler birer 

eşkenar dörtgene, sekizgen ile yıldız kolları arasında bulunan üçgen alanlar ise 

dönüşümlü olarak içerisinde eşkenar dörtgen bulunan bir kare, bir eşkenar dörtgene 

dönüşmektedir. Bu süsleme programına sahip bazı örneklerde yıldız kollarını oluşturan 

baklava dilimleri merkeze eşit uzaklıkta dizilerek aralarında boşluk oluşmaktadır
156

 

(Resim 116, Katolog no:26, Envanter no:23). Bazı örneklerde ise yıldız kolları 

arasındaki boşluğun renklendirildiği görülmektedir
157

 (Resim 117, Katolog no:27). 

 

                                                 
155

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A15 olarak adlandırılmıştır. Bkz., Gezgin, 2007, 31. Aynı 

desene sahip bu karoların farklı renklerde tanıtım örnekleri çeşitli kataloglarda yer almaktadır. Bkz. 

Keswick Cumberland, 1898, Sheet 7:121, Sheet 8:123, Sheet 9: 125; Hernandez , 2006, 147-159. 
156

 Bu tasarıma sahip karo örneği 1900’lü yıllara tarihlenen A La Mère De Famille isimli dükkanın zemini 

süslemektedir. Fotoğraf için bkz. Herbert ve Huggins, 2000, 99. 
157

 Bu tür düzenlemeye sahip örneklerin genellikle Bornova’daki Levanten köşklerinin zemin 

süslemesinde kullanıldıkları görülmüştür. 
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Resim 115- Konak, Mithatpaşa Caddesi No:1126 konutun bodrum kat giriş holü döşeme karoları. 

 

 

Resim 116- Konak, 1299 Sokak No:7’deki konutun döşeme karoları. 

 

 

Resim 117- Bornova, Üniversite Caddesi üzerinde yer alan Sarı Köşk’ün verandasındaki döşeme karoları. 

 

Diğer bir geometrik örnekli düzenlemede karonun merkezinde, sivri kol uçları 

karonun kenarlarına bakacak şekilde yerleştirilmiş sekiz kollu bir yıldız bulunmaktadır  

(Resim 118, Katolog  no:28, Envanter no:28). Yıldızların kol araları karonun köşe 

noktalarında birleştirilerek dört kollu yıldız, kenarlarında ise kol uçları genişliğince 

birleştirilerek haç görünümü kazandırılmıştır. Dört kollu yıldızda kollar bir noktadan 
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sonra deltoid oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Dört karo bir araya getirildiğinde 

köşelerdeki deltoidler ortada birleşerek dört kollu geometrik bir form oluşturmaktadır. 

 

 

Resim 118- Konak, 756 Sokak Çıkmazı No:50’deki konutun kaldırımındaki döşeme karoları. 

 

Kompozisyonun ¼’ünün tek bir karoda yer aldığı daire motifinin hakim olduğu 

geometrik örnekli süslemede, karonun bir köşesinde çeyrek daire motifi 

bulunmaktadır
158

 (Resim 119, Katolog no:29, Envanter no:29). Karonun karşılıklı iki 

köşesi farklı renklere sahip iki yayla birleştirilmiştir. Yaylar dışında kalan alana uzun 

kenarı içbükey kavisli ikizkenar üçgen yerleştirilmiştir. Çeyrek daire şekilli bölüm aynı 

renge sahip iki şeridin birbirine dolanarak meydana getirdiği sarmal bir şerit ile 

doldurulmuştur. Bu şeridin içe bakan yüzeyleri koyu renkte verilerek gölge etkisi 

yaratılmıştır. Dört karo bir merkez etrafında döndürülecek şekilde dizildiğinde, 

merkezinde iç içe iki daire bulunan büyük bir daire ile bu dairelerin arasında daire 

şekilli sarmal bir şerit oluşmaktadır.  

 

 

Resim 119- Konak, 1272/3 Sokak No:88’deki konutun döşeme karoları. 

                                                 
158

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A22 tipi olarak adlandırılmaktadır. Bkz., Gezgin, 2007, 35. 
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Kompozisyonun ¼’ünün tek bir karoya yerleştirildiği geometrik örnekli diğer bir 

kompozisyon, sekiz kollu yıldız, eşkenar dörtgen, kare ve daire formların bir arada 

kullanılmasıyla oluşturulmuştur
159

 (Resim 120, Katolog no:30, Envanter no:31). 

Karonun karşılıklı iki köşesine kırmızı renkli üçgen yerleştirilmiş, üçgenler uzun 

kenarlara paralel olacak şekilde önce sarı, daha sonra beyaz ve en son olarak sarı renkli 

şeritlerle sınırlandırılmıştır. Karonun diğer iki köşesinden birine, içerisinde sekiz kollu 

bir yıldız bulunan siyah renkli bir kare, diğerine ise eşkenar dörtgen ve sekiz kollu bir 

yıldızın ¼’ünü oluşturacak kırık çizgiler bulunan çeyrek daire yerleştirilmiştir. Dört adet 

karo, karolardan birinin bir köşesi merkez alınarak, diğerlerinin saat yönünde bu merkez 

etrafında döndürülecek şekilde döşenmesiyle, ana kompozisyon meydana çıkmaktadır.   

 

 

Resim 120- Konak, Mithatpaşa Caddesi No:1130’daki konutun döşeme karoları. 

 

Kompozisyonun ¼’ünün tek bir karoya yerleştirildiği geometrik örnekli bir 

başka karo düzenlemesinde kırık çizgiler ve daire şekilli formların kullanımıyla yıldız-

haç kompozisyonu oluşturulmuştur (Resim 121, Katolog no:31, Envanter no:34). 

Düzenlemede sekiz kollu yıldızların merkezinde sekiz dilimli stilize birer çiçek 

bulunmakta, haç kolları ise iç köşelerden karşılıklı olarak birleştirilerek dört adet altıgen 

oluşturulmaktadır. 

 

                                                 
159

 Bu tasarımın farklı renkteki örneği için bkz. Grafton, 1991, 9. 
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Resim 121- Konak, Atatürk Bulvarı No:264’deki konutun döşeme karoları. 

 

Döşeme karolarının geometrik kompozisyonlu örneklerinde nadir de olsa geçme 

motifleri kullanıldığı görülmektedir. Geçme kompozisyonlarında en çok kullanılan 

geometrik form sekizgen, eşkenar dörtgen ve dairedir. Bunlardan geçmeli sekizgenlerle 

oluşturulmuş kompozisyonda bir karoda, karşılıklı iki köşede çeyrek daire formlar 

bulunmakta, bu formları içine alacak şekilde başlatılan kırık çizgiler ise ortada basık bir 

altıgen meydana getirmektedir (Resim 122, Katolog no:32, Envanter no:23). 

Altıgenlerin uzun kenarlarının ortalarından geçirilen kırmızı renkli kırık bir çizgi, bir 

alttan, bir üsten geçme yapmaktadır. Dört karo bir merkez etrafında döndürülecek 

şekilde yerleştirildiğinde, farklı iki renge ve kenar uzunluğuna sahip sekizgenlerle 

oluşturulmuş geometrik bir ağ oluşmaktadır.  

 

 

Resim 122- Konak, 1299 Sokak üzerindeki konutun döşeme karoları. 

 

Bir başka geometrik geçme kompozisyonu, farklı büyüklükteki iki eşkenar 

dörtgenle oluşturulmuştur (Resim 123, Katolog no:33, Envanter no:21). Yatay ve dikey 

eksenlerde biri büyük, biri küçük eşkenar dörtgen, geçmeli düzende yerleştirilmiştir. 
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Küçük eşkenar dörtgenlerin dış kenarları kırmızı renkli kalın bir silmeyle çevrelenerek 

geçme düzeni arasında kalan boşlukların merkezinde sekiz kollu yıldız motifleri 

oluşturulmuştur. Ana kompozisyonun ¼’ünün tek karo üzerinde yer aldığı düzenlemede 

dört karo, yıldız motifleri merkezde kalacak şekilde dizildiğinde kompozisyon sürekli 

olarak tekrar etmektedir. 

 

 

Resim 123- Konak, 133 Sokak No:10’daki konutun giriş sahınlığı döşeme karoları. 

 

Diğer bir geometrik geçme kompozisyonunda, aynı eksenler üzerinde belirli 

aralıklarla yerleştirilen siyah renkli daireler ile beyaz renkli dairelerin iç içe geçtiği 

görülmektedir (Resim 124, Katolog no:34, Envanter no:30). Her bir dairenin merkezine, 

içinde beyaz renkli eşkenar dörtgen bulunan siyah bir kare yerleştirilmiştir. Siyah 

karenin kenar ortalarına teğet birer damla motifi olduğu görülmektedir. Tek karoda bu 

kompozisyondaki siyah ve beyaz dairelere ait ¼ oranında verilmiş yaylar ile yayların iç 

kısmında kalan köşelerinde dairelerin merkezinde oluşan motiflere ait düzenleme yer 

almaktadır. Dört karo, karolardan birinin bir köşesi merkez alınıp diğerlerinin bu 

merkez etrafında döndürülecek şekilde yerleştirilmesi sonucu ana kompozisyon sürekli 

yinelenmektedir. 
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Resim 124- Konak, 131 Sokak No:18’deki konutun döşeme karoları. 

 

Döşeme karolarında diğer bir süsleme grubunu bitkisel motifler oluşturmaktadır. 

Bitkilerin sap, yaprak ve dallarıyla tasvir edilerek hazırlanan bu kompozisyonlar palmet, 

lotus gibi stilize çiçekler ve natüralist üsluba yakın çiçeklerle oluşturulmaktadır. 

Kaynağı Yunan sanatı olan, Helenistik akım ile doğu sanatına girdiği düşünülen palmet 

ile Mısır sanatının çok sevilen bir bitkisi olan lotus motifi İslam dünyasında çeşitli 

yollardan yayılarak her çevrede farklı gelişim göstermiştir
160

. Anadolu’da Selçuklu, 

Beylikler ve Osmanlı dönemi eserlerinde sevilerek kullanılan bu motifler, 16. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren Şahkulu’nun talebesi Kara Memi’nin Hasbahçe çiçeklerini 

süsleme sanatına taşımasıyla yerlerini natüralist üsluplu çiçeklere bırakmıştır
161

. 18. 

yüzyıl ilk yarısında Lale Devri ile başlayan batıya açılış süreciyle birlikte barok 

kartuşlar, “C” ve “S” kıvrımları, istiridye motifleri, çiçekler, natürmortlar, vb. batılı 

motifler kompozisyonlara hakim olmuştur
162

.  

İzmir konutlarını süsleyen döşeme karolarında bitkisel motifler çoğunlukla 

geometrik formlarla birlikte kullanılmıştır. Ana kompozisyonu oluşturan karolar 

grubunda yer alan ve süslemesi bitkisel motifler kullanılarak oluşturulan karolardan biri 

tam kompozisyon olarak düzenlenmiştir. Beyaz ve kırmızı renkler kullanılarak 

hazırlanan düzenlemede haç şeklinde yerleştirilmiş kırmızı renkli stilize dört yapraklı 

çiçek motifinin aralarından çıkan lotuslar karonun köşelerine doğru bakacak şekilde 

yerleştirilmiştir (Resim 125, Katolog no:35, Envanter no:43). 

 

                                                 
160

 Demiriz, 1979, 27. 
161

 Birol ve Derman, 1991, 113;  Demiriz, 1986, 11. 
162

 Bu dönem tasvir sanatı hakkında daha geniş bilgi için bkz. Arel, 1975; Arık, 1988;  Renda, 1977. 
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Resim 125- Konak, 770 Sokak No:35’deki konutun giriş holü döşeme karoları. 

 

Bitkisel kompozisyonlu diğer bir karo süslemesinde ana kompozisyonun ulama 

karo şeklinde düzenlenmiştir (Resim 126, Katolog no:36, Envanter no:37). ¼’ünün tek 

bir karoda yer aldığı kompozisyonda diyagonal yönde yerleştirilen dekoratif bir kemer 

içerisinde kıvrımlı kahverengi yaprakları olan stilize bir zambak motifi bulunmaktadır. 

Dört adet karo bir merkez etrafında döndürülecek şekilde döşendiğinde kenarlı kare bir 

form içerisinde, merkezde dört köşeye doğru uzanan stilize zambaklardan oluşan 

bitkisel bir düzenleme oluşmaktadır. 

 

 

Resim 126- Konak, 816 Sokak No:69’daki konutun döşeme karoları. 

 

İzmir konutlarında ana kompozisyonu oluşturan döşeme karolarında en yoğun 

kullanılan süsleme grubunu bitkisel+geometrik motiflerin bir arada kullanıldığı 

kompozisyonlar oluşturmaktadır. Bu kompozisyonlarda palmet, lotus, gibi stilize 

motifler, karanfil, lale gibi natüralist çiçeklerin daire, kare, yıldız gibi geometrik 

motiflerin bir arada kullanımıyla farklı kompozisyonlar oluşturulmuştur. 

Kompozisyonun tek bir karo içerisinde tamamlandığı bitkisel ve geometrik motifli karo 
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süslemesinde merkezde göbeği boş bırakılmış dört yapraklı stilize bir çiçeğin dört 

köşeden uzun kenarları içbükey kavisli ikizkenar üçgenlerle çevrelendiği görülmektedir 

(Resim 127, Katalog No:37, Envanter no:16).  

 

 

Resim 127- Buca, Erdem Caddesi No:53’deki konutun bahçe zeminindeki döşeme karoları. 

 

Bitkisel ve geometrik motiflerin bir arada kullanıldığı diğer bir örnekte 

merkezde bulunan dairesel bir göbekten çıkan dört adet “S” kıvrımlı stilize yapraklar 

aynı yöne bakacak şekilde dairesel dönüş yaparak çark-ı felek
163

 görünümü 

kazandırılmıştır (Resim 128, Katolog no:38, Envanter no:30). 

 

 

Resim 128- Konak, 131 Sokak No:18’deki konutun giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 

 

Kompozisyonun tek bir karo içerisinde tamamlandığı diğer bir karo 

süslemesinde bitkisel ve geometrik motifler bir arada kullanılmıştır. Haç şeklinde 

yerleştirilmiş stilize dört yapraklı çiçek motifinin aralarından çıkarak karonun 

köşelerine bakacak şekilde yerleştirilmiş lotuslarla oluşturulan kompozisyonun 

                                                 
163

 Çark-ı felek motifleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. Avşar, 2010. 
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merkezine sekiz kollu bir yıldız bulunmaktadır (Resim 129, Katolog no:39, Envanter 

no:31). 

 

 

Resim 129- Konak, Mithatpaşa Caddesi No:1130’daki konutun pencere kornişi döşeme karoları. 

 

Tam kompozisyonlu bitkisel ve geometrik süslemeli diğer bir karoda, birbirine 

kavisli bağlarla bağlanan palmet benzeri stilize yapraklar, uç kısımları karonun 

köşelerine bakacak şekilde yerleştirilmiştir (Resim 130, Katolog no:40). Kavisli dallar 

arasında oluşan içbükey kavisli eşkenar dörtgen alan kırmızı renk ile 

dolgulandırılmıştır. 

 

 

Resim 130- Bornova, 544 Sokak No:12’deki konutun zemin döşeme karoları. 

 

Merkezindeki içbükey kavisli eşkenar dörtgenin kenar ortalarına, karonun 

köşelerine bakacak şekilde yerleştirilen stilize yaprak motifleri ile oluşturulan diğer bir 

karo süslemesinde kompozisyonun tek bir karo içerisinde tamamlandığı görülmektedir. 

Birden fazla karonun belirlenen alan içerisine dizilmesi ile aynı kompozisyon 

birbirlerinden bağımsız olarak yinelenmektedir (Resim 131, Katolog no:41). 
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Resim 131- Konak, 770 Sokak No:4’deki konutun giriş holü döşeme karoları. 

 

Kompozisyonun tek bir karo içerisinde yer aldığı bitkisel ve geometrik motifli 

bir başka süslemede, karonun merkezinde içbükey kavisli kenarlı küçük bir kare 

bulunmaktadır (Resim 132, Katolog no:42, Envanter no:23). Bu küçük karenin 

sivriltilmiş köşelerine birer stilize yaprak motifi eklenmiştir. Birden fazla karonun yan 

yana ve üst üste dizilmesiyle aynı kompozisyon tekrarlanmaktadır.  

 

 

Resim 132- Konak İlçesi, 1299 Sokak No:7’deki konutun döşeme karoları. 

 

Altı dilimli bir madalyonun içinin palmetlerle süslendiği diğer bir tam 

kompozisyonda, her bir çember yayının ortasına denk gelecek şekilde yerleştirilen 

palmetlerin ince kıvrım dallarla birbirlerine bağlandığı görülmektedir. Kıvrım dallar 

arasında kalan bölümde merkezinde dairesel bir göbek bulunan içbükey kavisli altı 

kollu yıldız oluşmaktadır (Resim 133, Katolog no:43, Envanter no:31). Bazı örneklerde 

bu düzenleme kısa kenarları içbükey kavisli eşkenar olmayan bir sekizgenle 

çevrelenmektedir (Resim 134, Katolog no:44, Envanter no:26). zaman zaman bu 
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kompozisyonda sekizgenler arasında oluşan dairesel alanlar, daire şekilli bir göbekle 

vurgulanmaktadır (Resim 135, Katolog no:45). 

 

 

Resim 133- Konak, Mithatpaşa Caddesi No:1130’daki konutun saçak altı döşeme karoları. 

 

 

Resim 134- Konak, Mithatpaşa Caddesi No:1126’daki konutun saçak altı döşeme karoları. 

 

 

Resim 135- Buca, Uğur Mumcu Caddesi No:37’deki konutun bodrum kat zemin döşeme karoları. 

 

Kompozisyonun tek bir karo içerisinde yer aldığı diğer bir örnekte merkezde 

dört yapraklı stilize bir çiçek, köşelerde birer pelta motifi mevcuttur (Resim 136, 

Katolog no:46, Envanter no:24). Amazonların karakteristik motifi olan çifte balta 
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formlu bir motif olan pelta, Ortaçağ ve Roman devrinde mimari bordür ve 

resimlendirilmiş yazmalarda sıkça kullanılmıştır
164

. Birden fazla karonun yan yana ve 

üst üste dizilmesiyle köşelerdeki pelta motifleri karo birleşme yerlerinde içinde dört 

yapraklı bitkisel motif bulunan dairelere dönüşmektedir.  

 

 

Resim 136- Konak, 940 Sokak No:2’deki konutun giriş sahınlığı döşeme karoları. 

 

Ana kompozisyonu oluşturan karolar grubuna dahil bitkisel ve geometrik motifli 

süslemelerde çoğunlukla ulama kompozisyon şemalarının kullanımının tercih edildiği 

görülmektedir. Genellikle bir karo içerisinde 1/2, 1/4, 1/8 gibi simetri esasına dayalı 

olarak hazırlanan kompozisyonlar bazen dört, bazen de dokuz karoda bir 

tekrarlanmaktadır.   

Tek karoda 1/8 esasına dayalı olarak tasarlanmış bitkisel ve geometrik motiflerin 

bir arada kullanıldığı ulama kompozisyonda, karonun merkezindeki içbükey kavisli 

eşkenar bir dörtgen içerisine stilize bir çiçek yerleştirilmiştir (Resim 137, Katolog 

no:47, Envanter no:23). Eşkenar dörtgenin kavisli kenarlarının dış kısmı ortasında, 

köşelere doğru 45° eğim yapan birer palmet bulunmaktadır. Karolar yan yana ve üst 

üste yerleştirildiğinde içbükey kavisli eşkenar dörtgenler birbirlerini tümleyerek 

birbirlerine teğet yerleştirilen dairelere dönüşmekte, kompozisyon dört karede bir tekrar 

etmektedir. 

 

                                                 
164

 Üstüner, 2002, 82. 
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Resim 137- Konak İlçesi, 1299 Sokak No:7’deki konutun döşeme karoları. 

 

1/8 simetri esasına göre tasarlanan diğer bir karo süslemesinde, bir karonun 

merkezinde içbükey kavisli kenarları olan eşkenar dörtgen motifi yerleştirilmiştir 

(Resim 138, Katolog no:48, Envanter no:16). Karonun dört köşesinde ise çeyrek daire 

formlu silme ile çevrelenmiş ¼ oranında stilize yapraklar bulunmaktadır. Birden fazla 

karo yan yana ve üst üste dizildiğinde dört karoda bir tekrarlanan desende köşedeki 

çeyrek motifler tümlenmekte, içlerinde haç formlu stilize çiçekler bulunan dairelere 

belirli uzaklıkta yerleştirilmiş içbükey kavisli eşkenar dörtgenlerden oluşan bir 

kompozisyon meydana gelmektedir. 

 

 

Resim 138- Buca, Erdem Caddesi No:53’deki konutun bahçe zeminindeki döşeme karoları. 

 

Desenin ¼’ünün tek karoda yer aldığı ulama karoda, haç formlu stilize pembe 

bir çiçeğe bağlanmış çarkı-felek görünümlü “S” kıvrımlı siyah renkli dallar ile kenarlar 

arasında kalan boşluklar karşılıklı olarak pembe ve beyaz olarak dolgulandırılıp, her 

birinin içine üç yapraklı yonca yerleştirilmiştir (Resim 139, Katolog no:49, Envanter 

no:32). Pembe renkli alanlardaki yoncalar yeşil, beyaz renkli olanlardaki sarıdır. Birden 
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fazla karo aynı yönde yan yana ve üst üste dizildiğinde, içinde yonca yaprağı bulunan 

kenarlardaki formlar aşık kemiği motifine
165

 benzemekte ve düzenleme döşemenin 

yapılacağı tüm zemine yayılmaktadır. 

 

 

Resim 139- Konak, 780 Sokak No:4’teki konutun giriş holü döşeme karoları. 

 

Stilize çiçek, yaprak saplar ve geometrik motiflerle oluşturulmuş bir 

düzenlemeye sahip olan ve İstanbul’la özdeşleştirilen
166

 karosiman deseni, incelenen 

İzmir konutlarında da sevilerek kullanılmıştır (Resim 140, Katolog no:50, Envanter 

no:4,16,17,19,31). Bir köşesine iç içe geçirilmiş çeyrek daire yerleştirilen karonun 

karşılıklı iki köşesine yakın bir yerden çıkan çeyrek daireler dışbükey kavis yaparak 

ortada birleşmekte, buradan çıkan saplarla bitkisel motiflere bağlanmaktadır. Bu 

motiflerden çeyrek daire tarafına bakan içteki kısa sap üç dilimli bir palmete, dış 

taraftaki ise uzun bir sap ile dilimli rumileri andırır yapraklar ile yonca gibi üç yapraklı 

bir palmete bağlanmaktadır. İç taraftaki palmetin iki yanında oluşan boşluk “C” kıvrımı 

yapan stilize bitkisel bir motif ve yarım bir badem motifi ile doldurulmuştur. Dört karo 

bir merkez etrafında döndürülecek şekilde yerleştirildiğinde, merkezinde bir dairesel bir 

göbek bulunan dört yapraklı yonca şekline kompozisyon oluşturmaktadır. Yonca 

yaprakları iç kısmındaki alanlara Fransızca’da “fleur de lis” olarak adlandırılan, ortaçağ 

Fransası’nda Fransız kraliyet rozeti olarak kullanılan ve aynı zamanda Hıristiyanlıkta 

Meryem’in günahsızlığını, akpaklığını simgeleyen
167

 stilize birer zambak
168

 

                                                 
165

 Aşık kemiği motifi için bkz. Demiriz, 2003, 29, Şekil27-c. 
166

 Orhon, 2011, 39. 
167

 Cömert, 2010, 186. 
168

 Bu motifin anlamları ve çizimleri için bkz. Vedrenne, 2008; Lyte, 1997. 



90 
 

yerleştirilmiştir
169

. Yoncalar arasında kalan alanda ise dış tarafa uzun bir sap ve dilimli 

rumileri andırır yapraklar ile yonca gibi üç yapraklı bir palmetin yuvarlak dizilimi 

görülmektedir. Bazı yayınlarda Selanik kökenli olduğu belirtilen, ancak Fransız kraliyet 

rozetini simgeleyerek ortaçağda inşa edilmiş katedral, kilise, şapel gibi yapılarının 

zeminlerinin süslenmesinde
170

 sıkça kullanılan stilize zambaklar dikkate alındığında, 

motifin kökeninin Fransa olduğunu söylemek mümkündür. Bu süsleme programına 

benzer diğer bir karosimanda iç taraftaki üç dilimli palmetin iki yanında stilize zambak 

yerine, palmetin tepe noktasına yakın alanda birleşen sapların uç kısmının dilimli 

rumilerle bitirildiği görülmektedir (Resim 141, Katolog no:51, Envanter no:39). 

 

 

Resim 140- Buca, Erdem Caddesi No:53’deki konutun koridor zeminindeki döşeme karoları. 

 

 

Resim 141- Konak, 967 Sokak No:16’daki konutun giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 

 

                                                 
169

 Bu motif Türk-İslam süsleme sanatında sıkça kullanılan ve palmet olarak adlandırılan bu stilize çiçek 

bazı yayınlarda nevruz çiçeği olarak adlandırılarak motifin mimari ve küçük el sanatlarındaki kullanımına 

ilişkin çeşitli çizim ve fotoğraflar verilmektedir. Bkz. Duran, 1997. 
170

 Orhon, 2011, 39. 
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Kompozisyonun ¼’ünün tek karoya yerleştirildiği diğer bir düzenlemede 

karonun bir köşesinde birbirlerine “V” şeklinde bakan iki farklı renkte paralelkenar 

bulunmaktadır (Resim 142, Katolog no:52). Bu motiflerin karşı köşesinde ¼ oranında 

verilmiş haç formlu motif bir yayla sınırlandırılmıştır. Dört karolardan birinin köşesi 

merkez alınarak saat yönünde döndürüldüğünde, ortada sekiz kollu bir yıldız, yıldızlar 

arasında ise eşkenar dörtgenler içerisinde stilize yapraklarla haç formlu motifleri 

oluşmaktadır. Bu düzenlemenin bazı örneklerinde boş bırakılan karşılıklı iki köşeye bir 

çiçeğin taç yaprağını anımsatan geometrik bir form yerleştirildiği görülmektedir (Resim 

143, Katolog no:53, Envanter no:9,42).  

 

Resim 142- Konak İlçesi, 770 Sokak No:73’deki konutun döşeme karoları. 

 

 

Resim 143- Bornova İlçesi, Gençlik Caddesi No:2’deki konutun zemin döşeme karoları. 

 

Geometrik ve bitkisel motiflerin birlikte kullanıldığı kompozisyonlarda dört 

karonun birleştirilmesiyle oluşturulan ana kompozisyonun çoğunlukla daire formlar 

içine yerleştirilmesi, arada oluşan boş alanların ise çeşitli çiçeklerle doldurulması sıkça 

karşılaşılan bir uygulamadır. Bu düzenlemeye sahip örneklerden birinde, tek karoda bir 

köşeden çıkarak “C” şeklinde komşu köşeye doğru dönüş yapan yaprakların çeyrek 
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şekilli silmelerle çevrelendiği görülmektedir
171

 (Resim 144, Katolog no:54, Envanter 

no:31). Yay dışında kalan köşede ¼ oranında stilize bir çiçek motifi bulunmaktadır. 

Karolar bir merkez etrafında döndürülecek şekilde yerleştirildiğinde dört karodaki 

yarım yaylar, içlerinde stilize dört yapraklı çiçeği anımsatan büyük bir daire 

oluşturmaktadır. Dokuz karonun birleşmesi ile dairelerin kesişimleri arasında ise 

içbükey kavisli dörtgenler içinde stilize tam bir çiçek meydana gelmektedir. 

 

 

Resim 144- Konak İlçesi, 1296 Sokak No:28’deki konutun döşeme karoları. 

 

Yukarıda tariflenen şemaya sahip bir başka düzenlemede merkezdeki ile bunu 

çevreleyen büyük daire arasında kalan alan çiçek, yaprak ve dal kompozisyonu ile 

bezenmiştir (Resim 145, Katolog no:55, Envanter no:12). Daireler dışında kalan 

alanlarda ise stilize çiçek motifleri oluşmaktadır. 

 

 

Resim 145- Buca İlçesi, 85 Sokak No:6’daki konutun döşeme karoları. 

 

                                                 
171

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A22 tipi olarak adlandırılmaktadır. Gezgin, 2007, 35. 
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Ana kompozisyon daire formlar dışında kare çerçeveler içerisine de 

yerleştirilmektedir. Diş dizileriyle kasetlenmiş kare çerçeveler içerine “C” ve “S” 

kıvrımı yapan dallar ve stilize palmet motifleriyle oluşturulan kompozisyonda, tek 

karoya ana kompozisyonun ¼’ü yerleştirilmiştir (Resim 146, Katolog no:56, Envanter 

no:13). 

 

 

Resim 146- Buca, Uğur Mumcu Caddesi No:51’deki konutun döşeme karoları. 

 

Kompozisyonun ¼’ünün tek bir karoda yer aldığı bitkisel ve geometrik 

motiflerin bir arada bulunduğu düzenlemeye lale, karanfil, yaprak ve dallar hakimdir 

(Resim 147, Katolog no:57, Envanter no:22). Tek bir karoda, karonun karşılıklı iki 

köşesi arasında bulunan iki dilimli iki yay karoyu ikiye ayırmaktadır. Yoncayı 

oluşturacak yayların içinde kalan alan beyaz zemin üzerine mavi karanfiller ortasında 

bordo renkli bir lale ile, dışında kalan mavi zemine sahip alan ise üzerinde bordo renkli 

laleler arasında mavi bir lale ile süslenmiştir. Kompozisyonda beyaz, mavi, turuncu, 

bordo, yeşil ve mavinin açık ve koyu tonları bir arada kullanılarak renk çeşitliliği 

yaratılmıştır. 

 

 

Resim 147- Konak, 1301 Sokak No:20’deki konutun giriş holü zemin döşeme karoları. 
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Karşılıklı köşelerinin bir köşesine üçgen, bir köşesine çeyrek daire motifinin 

yerleştirildiği bir karo çınar yaprağına benzer bir yaprakla hareketlendirilmiştir (Resim 

148, Katolog no:58, Envanter no:17). Farklı iki renk kullanılarak hacimlendirilen 

yaprak, kavisli bir sap ile köşedeki çeyrek daireye bağlanmıştır. Dört adet karo 

merkezdeki çeyrek daire tümlenecek şekilde yerleştirildiğinde, merkezdeki daire 

üzerine bulunan yapraklar saat yönünde dairesel dönüş yaparak çark-ı felek görünümü 

kazanmıştır. 

 

 

Resim 148- Buca, 123 Sokak No:4’teki konutun giriş holü zemin döşeme karoları. 

 

Lale, yaprak ve saplardan oluşan bitkisel ve geometrik süslemeli ulama 

kompozisyonda, kompozisyonun ¼’ü tek karoda yer almaktadır (Resim 149, Katolog 

no:59, Envanter no:40). Tek karoda, ½ simetri esasına göre hazırlanan desende, bir 

köşede bulunan çeyrek daire şekilli kökten çıkan diyagonal yönde yerleştirilmiş bir sapa 

beş adet küçük sap bağlanmıştır. Bu saplardan iki yandaki ve ortadaki stilize birer lale 

taşımaktadır. Sapların kavislerinin baktığı alanlarda, iki komşu kenar üzerine asma 

yaprağına benzer stilize yarım yaprak yerleştirilmiştir. Dört karo bir merkez etrafında 

döndürülecek şekilde yerleştirildiğinde çeyrek ve yarım motifler birbirini tamamlayarak 

kompozisyonun devamlılığı sağlanmaktadır. 
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Resim 149- Konak, 945 Sokak Çıkmazı No:30’daki konutun giriş sofası döşeme karoları. 

 

Geometrik ve bitkisel motiflerin bir arada bulunduğu diğer bir süsleme altıgen 

ve stilize çiçek motiflerinden oluşmaktadır
172

 (Resim 150, Katolog no:60, Envanter 

no:7). Bir karoda karşılıklı iki köşe arasına diyagonal olarak yerleştirilen basık bir 

altıgenin içinde iki yanı birer palmetle sonlandırılmış stilize bitkisel bir motif 

yerleştirilmiştir. Altıgen ile karonun dış hatlarını oluşturan kenarlar arasında oluşan 

üçgen alanlarda ise ¼ oranında stilize çiçek motifi vardır. Dört karo bir araya geldiğinde 

altıgenin dışa bakan kenarları büyük bir sekizgen oluşturmakta, ¼ oranında stilize çiçek 

sekiz taçyapraklı bir çiçeğe dönüşmektedir. Dörtten fazla karonun bir araya 

getirilmesiyle sekizgenin kesişiminde kalan alanlar bitkisel birer motif,  merkezde 

oluşan kare alan ise sekiz taçyapraklı stilize bir çiçekle dolgulandırılmış sekizgen 

geçmelerden oluşan bir kompozisyon meydana gelmektedir. 

 

 

Resim 150- Bornova Charnaud Köşkü koridor zemini döşeme karoları. 

 

                                                 
172

 Bu kompozisyon T.Gezgin tarafından A24 tipi olarak adlandırılmaktadır. Bkz., Gezgin, 2007, 36-37. 
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Bir karonun karşılıklı iki köşesi arasına bir pelenk, boş köşelerden birine çeyrek 

çiçek, diğerine uzun kenarı basamak şeklinde düzenlenmiş ikizkenar dik üçgen 

yerleştirilmiştir. Dört karo merkezde sekiz dilimli çiçek motifi meydana getirecek 

şekilde birleştirildiğinde basamak şeklindeki ikizkenar dik üçgenler eşkenar dörtgene 

dönüşmekte, bu iki motif peleng motifleri ile oluşturulmuş eşkenar dörtgenler ile 

sınırlanarak bir sıra ara ile dönüşümlü olarak tekrar etmektedir (Resim 151, Katolog 

no:61, Envanter no:38). 

 

 

Resim 151- Konak, 961 Sokak No:16’daki konutun bahçe zemini döşeme karoları. 

 

Köşelere yerleştirilen iki dilimli çeyrek çiçek motiflerinin kenarlarda bulunan 

bantlarla birbirlerine bağlanmasıyla süslenen bir başka karoda, birden fazla karonun 

birleştirilmesi sonucu çeyrek çiçekler tümlenerek sekiz dilimli çiçeğe dönüşmekte, bu 

çiçekler yatay ve dikey bantlarla birbirlerine bağlanmaktadır (Resim 152, Katolog 

no:62). 

 

 

Resim 152- Bayraklı, 1616 Sokak No:11’deki konutun bahçe zemini döşeme karoları. 
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Köşelerinde üçgenler ve karşılıklı iki köşesinde çeyrek çiçek motifleri bulunan 

bir karonun dört adedinin birleştirilmesiyle ortasında eşkenar dörtgen bulunan dört 

yapraklı çiçekler, çiçekler arasında eşkenar motifleri meydana gelmektedir (Resim 153, 

Katolog no:6, Envanter no:44). Bu kompozisyona sahip bazı örneklerde çeyrek çiçek 

motiflerinin olduğu köşelerdeki üçgenler kaldırılıp, ikişer baklava motifi 

yerleştirilmektedir. Dört karo bir merkez etrafında döndürülerek dizildiğinde, dört 

yapraklı çiçeklerin merkezinde sivri uçları sekizgenin köşelerine gelecek şekilde 

yerleştirilen baklava motifleriyle sekiz kollu yıldızlar oluşturulmaktadır (Resim 154, 

Katolog no:64, Envanter no:40). 

 

 

Resim 153- Konak, 770 Sokak No:33’deki konutun döşeme karoları. 

 

 

Resim 154- Konak, 806 Sokak No:7’deki konutun döşeme karoları. 

 

Altıgen şekilli karoda altı kollu yıldız kompozisyonu yer almaktadır (Resim 155, 

Katolog no:68). Kol uçları altıgenin köşelerine gelecek şekilde yerleştirilmiş altı kollu 

yıldızın kollarının bitiştiği köşeler karşılıklı olarak birleştirilerek, arada kalan 

bölümlerde birer baklava dilimi oluşturulmuştur. Yıldızın kolları arasında kalan üçgen 
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boşluklar yarım çiçek motifleri ile dolgulandırılmıştır. Altıgen karosimanlar bal peteği 

şeklinde döşendiğinde yıldız kolları birbirine değmekte, yarım çiçekler ise birleşerek 

bütün bir çiçek motifi meydana getirmektedir. 

 

 

Resim 155- Konak, 211 Sokak No:8’deki konutun giriş sahınlığı döşeme karoları. 

 

Geniş alanların döşenmesini sağlayarak ana kompozisyonu oluşturan döşeme 

karolarını bir ve/veya daha fazla yönden sınırlandıran ya da süpürgelikler, saçak altı, kat 

arası, merdiven rıhtı gibi bazı alanlarda yan yana dizilerek döşendiği alanlara silme 

görünümü kazandıran karolar bordür karosu olarak adlandırılmaktadır. Bordür karoları, 

yan yana geldiklerinde sürekli bir desen oluşturacak şekilde tasarlanan motif 

grubudur
173

. Bu karolarda desen genellikle iki kenardan yatay bantlarla 

sınırlandırılırken, iki yandaki yarım motifler sayesinde yatay veya dikey yönde 

devamlılığı sağlanmakta, böylece kompozisyon ulama özelliği kazanmaktadır. Bu 

karolarda yazı, figürlü süsleme, geometrik ve bitkisel motifler kullanılarak çeşitli 

kompozisyonlar oluşturulmaktadır. Bu karolarda kullanılan bütün kompozisyon 

örnekleri, bugüne kadar toplu olarak değerlendirilmedikleri için araştırmacılar 

tarafından farklı bakış açılarıyla ele alınarak incelenmiştir. S. B. Turan
174

 ile S. Aker
175

 

bu bitkisel kompozisyonlu bordür karolarının çini örneklerini inceleyerek alt gruplara 

ayırmaktadır. Y. Demiriz ise, Osmanlı mimarisinin erken dönem süsleme örneklerinden 

yola çıkarak bu bordürleri “hakiki bordürler” ve “sonsuz kompozisyonlardan kesilerek 

meydana getirilen bordürler” olarak iki ana bölüme ayırmış, bitkisel bordürleri enine ve 

uzunlamasına gelişen bordürler, geometrikleri ise zencirek ve meander olarak 

                                                 
173

 Turan, 1999a, 229. 
174

 Turan, 1999a, 228-241. 
175

 Aker, 2010, 152-158. 
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gruplamıştır
176

. Biz çalışmamızda incelediğimiz İzmir konutlarında saptayabildiğimiz 

döşeme karolarını ele alarak bordür karolarındaki desenleri geometrik, bitkisel ve 

geometrik+bitkisel olarak üç ana grupta incelemeyi uygun bulduk. İncelenenen İzmir 

konutlarında saptayabildiğimiz dört adedi dışında
177

 tüm bordür karolarında, karşılıklı 

iki kenar yatay bantlarla sınırlandırılan kompozisyon diğer iki kenardaki yarım motifler 

sayesinde sonsuz olarak devam ettirilmektedir.  Karoların alt ve üst kenarlarındaki yatay 

bantlar dikdörtgen formlu oldukları için çalışmamızda geometrik motif olarak 

değerlendirilmiştir. Geometrik ve bitkisel motifler ile bu iki motif grubunun bir arada 

kullanıldığı bordür örnekleri kare ve dikdörtgen formlu döşeme karolarını 

süslemektedir. Bu iki forma sahip bordür karolarıyla oluşturulan bordürler, bazen bir 

formun, bazen de bu iki formun yan yana ve/veya üst üste dizilmesi şeklinde 

oluşturulmaktadır.  

Kare ve dikdörtgen formdaki karolar ile oluşturulan bordürlerin uygun görülen 

alanlara döşenmesi sırasında çeşitli tekrar sistemleri kullanılmaktadır.  Bunlar: 

a- Aynı kompozisyona sahip dikdörtgen formlu bordür karolarının yatay eksende 

aynı yöne bakacak şekilde yan yana döşenerek silme görünümü kazananları 

ilk grubu oluşturulmaktadır (Şekil 13). Genellikle süpürgelik (Resim 156), 

pencere üstü, kat arası, merdiven rıhtı gibi alanların döşenmesinde kullanılan 

bu forma sahip karolar yan yana dizildiğinde desen sonsuza dek 

çoğaltılabilmektedir. 

 

 

Şekil 13- Dikdörtgen formlu döşeme karolarıyla oluşturulan bordürde karoların tekrar 

sistemi. 

 

 

Resim 156- Dikdörtgen formlu karolarıyla oluşturulmuş süpürgelik bordürü.  

                                                 
176

 Demiriz, (1979), 33-34. 
177

 Bu dört adet bordürde kullanılan motifler alt ve üst kenarlardan yatay bantlarla sınırlandırılmamıştır. 
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Bu tekrar sisteminde, ana kompozisyon iki veya daha fazla yönden bordürle 

çevreleneceğinde kare şekilli bir bağlantı karosu kullanılmaktadır (Şekil 14). 

İncelenen İzmir konutlarında arasında bu bordür örnekleri çoğunlukla niş 

şeklinde tasarlanan konut girişlerinin iki yan duvarlarında (Resim 157) ve ana 

kompozisyon oluşturan döşeme karolarının kenarlarından sınırlandırılmasında 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 14- Dikdörtgen formlu döşeme karolarının kare bir köşe karosu ile bağlantısının 

sağlandığı bordürde tekrar sistemi. 

 

 

Resim 157- Dikdörtgen formlu karoların kare bir köşe karosuna bağlanmasıyla oluşturulan 

bordür. 

 

b- Üçüncü grubu, aynı kompozisyona sahip kare formlu karoların yatay eksende 

yan yana döşendiği bordürler oluşturulmaktadır (Şekil 15). Bu bordür karoları, 

genellikle saçak altı (Resim 158), kat arası, kapı üstü, merdiven rıhtı gibi 

alanlar ile ana kompozisyonu oluşturan karoların tek yönden 

sınırlandırılmasında kullanılmaktadır. Bu formlu karoların bazı örneklerinde 

karolar aynı yöne bakacak şekilde yan yana dizildiğinde desen sonsuza dek 

çoğaltılabilmektedir.  

 



101 
 

              

Şekil 15, Resim 158- Kare formlu döşeme karolarıyla oluşturulan tekrar sistemi ve bu 

sistemdeki saçak altı silmesi.  

 

Bu düzenlemedeki karolar yatay eksende yan yana, dikey eksende üst üste 

dizilerek, kompozisyona uygun kare bir köşe karosu ile bağlanarak, ana 

kompozisyon iki veya daha fazla yönden sınırlandırılmaktadır (Şekil 16, 

Resim 159).  

 

                     

Şekil 16, Resim 159- Aynı yönde dizilen kare formlu döşeme karolarının kare bir köşe 

karosu ile bağlandığı tekrar sistemi ve bordür. 

 

c- İncelenen İzmir konutları arasında, kullanımını tek örnekte saptayabildiğimiz 

diğer bir tekrar sistemi, benzer kompozisyona sahip iki farklı karo yan yana 

dizilmesiyle oluşturulmuştur (Şekil 17). Birbiriyle aynı düzenlemeye sahip 

olduğu düşünülen karolara dikkatlice bakıldığında, desenler arasındaki fark 

seçilebilmektir (Resim 160). 

 

                  

Şekil 17, Resim 160- Farklı iki kompozisyona sahip kare formlu döşeme karolarının tekrar 

sistemi ve bu sistemle oluşturulan saçak altı silmesi.  
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d- Diğer bir tekrar sistemi, aynı kompozisyona sahip kare formlu karolarının 

yatay eksende dizilimleri sırasında karoların dönüşümlü olarak 180° 

döndürülmesi şeklinde tasarlanmıştır (Şekil 18, Resim 161). Bu tekrar sistemi 

kullanılacak karolar, “S” şeklinde kıvrım yapan dallara sahip 

kompozisyonlarla bezenmiştir. 

 

             

Şekil 18, Resim 161- Dönüşümlü olarak 180° döndürülen kare formlu döşeme karolarının 

tekrar sistemi ve bordür. 
 

Bu tekrar sistemine sahip karolar ana kompozisyonu birden fazla yönden 

çevreleyeceğinde desene uygun kare şekilli bir bağlantı karosu 

kullanılmakta, kompozisyonun devamlılığı sağlanmaktadır (Şekil 19, Resim 

162). 

 

                      

Şekil 19, Resim 162- Dönüşümlü olarak 180° döndürülen kare formlu döşeme karolarının 

kare bir köşe karosu ile bağlandığı bordürün tekrar sistemi ve bu sistemdeki bordür. 

 

e- Kare formlu karoların yatay ve dikey eksenler boyunca iki sıra halinde 

dizilmesiyle oluşturulan bordür son grubu oluşturmaktadır (Resim 163, Şekil 

20). Köşelerdeki bağlantı karoları dışındakilerin aynı düzenlemeye sahip 

olduğu karolar yatay eksen üzerinde, alt sırada aynı yöne bakacak şekilde, üst 

sırada ise alt sıradaki dizinin 180° döndürülmesi şeklinde döşenmektedir
178

.  

                                                 
178

 Benzer tekrar sistemine sahip bordür örnekleri için bkz.,Herbert ve Huggins, 2000, 56. 
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Resim 163, Şekil 20- Yatay ve dikey eksenlerde iki sıra halde dizilen bordür karoları ve 

karoların tekrar sistemi. 

 

Ana kompozisyonu oluşturan döşeme karolarında olduğu gibi bordür karolarını 

da geometrik, bitkisel, geometrik+bitkisel kompozisyonlar süslemektedir. Geometrik 

kompozisyonlarla oluşturulmuş bordürler İzmir konutlarının süslemesinde önemli bir 

yere sahiptir. Bu bordürlerde, yatay bantlar arasında düz, kırık ve çapraz çizgilerle 

oluşturulan meander ve zencirek motifleri yanında, ikizkenar dörtgen, eşkenar dörtgen 

gibi çeşitli formlara sahip geometrik motifler kullanılmaktadır.  

En basit şekliyle bir bordür karosu, iki kenarının yatay bantlarla sınırlandırılıp 

arada kalan alanın süslemesiz bırakılmasıyla oluşturulmaktadır. Bayraklı’daki konutta 

da gördüğümüz gibi dikdörtgen şekilli döşeme karosunun iki uzun kenarı siyah renkli 

birer bantla sınırlandırılarak oluşturulmuştur (Resim 164, Katolog no:69). 

 

 

Resim 164- Bayraklı, 1642 Sokak No:12’deki konutun bordür karoları. 

 

Geometrik motifli bordürlerde en çok kullanılan geometrik form eşkenar 

dörtgenlerdir. Genellikle alt ve üst kenarlardan bir ya da birkaç sıra şeritle 

sınırlandırılan alanlar içerisine farklı boyut ve sayıda eşkenar dörtgen 

yerleştirilmektedir. İncelenen İzmir konutları arasında, birbirlerine köşelerinden teğet üç 

adet eşkenar dörtgenin yerleştirildiği kompozisyonlar dikdörtgen ve kare formlu döşeme 

karolarının süslenmesinde sıkça kullanılmıştır
179

. Genellikle süpürgelik olarak 

kullanılan dikdörtgen formlu karolarda eşkenar dörtgenleri sınırlandıran yatay bantlar 

                                                 
179

 Bu düzenleme T. Gezginin yaptığı çalışmada B5 olarak adlandırılmıştır.  Gezgin, 2007, 39. 
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karonun alt ve üst kenarları da olmaktadır
180

 (Resim 165, Katalog no:70, Envanter 

no:4). Kare formlu karolarda karonun ortasına yatay olarak yerleştirilen bu 

kompozisyon karonun alt ve üst kenarlarında bulunan birer yatay bant arasında 

bırakılmaktadır (Resim 166, Katalog no:75, Envanter no:36). Kare formlu bu karolar, 

ana kompozisyon oluşturan döşeme karolarını iki veya daha fazla kenardan 

sınırlandırmak için kullanıldığında köşede kare bir bağlantı karosu kullanılarak 

kompozisyonun devamı sağlanmaktadır. Bu bağlantı karosunda eşkenar dörtgenler “L” 

şeklinde dirsek yapan bantlar arasına bu forma uygun olarak dizilmektedir (Resim 167, 

Katalog no:83, Envanter no:17). 

 

 

Resim 165- Konak, 1299 Sokak No:7’deki konutun bordür karoları. 

 

 

Resim 166- Konak, 1272 Sok. No.11’deki konutun bordür karoları. 

 

 

Resim 167- Buca, 123 Sok. No.4’teki konutun bordür karoları. 

 

                                                 
180

 Aynı desen ve renge sahip bu karoların tanıtım örnekleri çeşitli kataloglarda yer almaktadır. Bu tanıtım 

örnekleri için bkz. Keswick Cumberland. 1898, Sheet 24, Borders 144,146. 
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Alt ve üst kenarları önce gri, sonra kahverengi yatay birer bantla sınırlandırılmış 

kare şekilli bordür karosunda kahverengi bantlar arasında kalan dikdörtgen alan eşkenar 

dörtgenler ve üçgenlerle doldurulmuştur (Resim 168, Katalog no:84, Envanter no:1,10). 

Eşkenar dörtgenler ile kenarlarda bulunan üçgen alanlar grinin açık tonu ve kahverengi 

ile doldurularak dama düzeni oluşturulmuştur. Birden fazla karo yatay eksende yan yana 

dizildiğinde iki yan kenardaki üçgenlerin eşkenar dörtgene dönüşmesi ve yatay bantların 

birleşmesi ile kompozisyonun yatay yönde sürekliliği sağlanmaktadır. Bu 

kompozisyona sahip bordürün yatay ve dikey eksen üzerine döşendiği zaman, kare bir 

köşe karosu kullanılarak, bordürdeki bağlantı sağlanmaktadır. Yay şeklinde dönüş 

yapan kahverengi yatay bantların arasında dama düzeni oluşturulmuş bu köşe 

karosunda, bantlar dışında köşede kalan geniş alanda stilize bir çiçek motifi 

kullanılmıştır. Daire formlar kullanılarak meydana getirilen dört yapraklı bu stilize 

çiçeğin göbeği de kahverengi bir daire olarak verilmiştir. 

 

 

Resim 168- Bornova, Üniversite Caddesi üzerinde yer alan Yeşil Köşk’ün bordür karoları. 

 

Farklı büyüklükteki eşkenar dörtgenler ve üçgenler ile oluşturulan diğer bir 

bordür kompozisyonunda, yatay eksen üzerinde dizilen üç eşkenar dörtgen birbirlerine 

köşelerinden teğet olacak şekilde yan yana sıralanmışlardır (Resim 169, Katalog no:85, 

Envanter no:5,8). Bu eşkenar dörtgenlerde ortada bulunan ve diğerlerine göre daha 

küçük olan siyah renk ile dolgulandırılmıştır. Gri renkli olan diğer iki eşkenar dörtgen 

dışarıdan beyaz bir kontur ile çevrelenmişlerdir. Kompozisyon alt ve üst kenarlardan iki 

sıra yatay bant ile sınırlandırılmıştır.  Bordürün yatay ve dikey eksenlerde devamlılığını 

sağlayan köşe karosunda alt ve üst kenarlardaki yatay bantlar yay şeklinde kavis 

yapmakta, yaylar dışında oluşan köşede geometrik formlarla oluşturulmuş dört yapraklı 

stilize bir çiçek motifi bulunmaktadır. 
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Resim 169- Bornova, Gençlik Caddesi No:6’daki konutun döşeme karoları. 

 

Geometrik desenli bordürlerin bir grubunu ikizkenar dörtgen esasına dayanan 

motifler oluşturmaktadır. İki uzun kenarı yatay iki bantla sınırlandırılan dikdörtgen 

şeklili karo üzerinde örneğini saptayabildiğimiz bu düzenlemede, uzun kenarları uzun 

kenarlarla, kısa kenarları kısa kenarlarla bitişecek şekilde yerleştirilen ikizkenar 

dörtgenler dönüşümlü olarak kahverenginin açık ve koyu tonuyla boyanmıştır (Resim 

170, Katolog no:71). Aynı renk ve süsleme programına sahip bu bordür ana 

kompozisyon oluşturan döşeme karolarını sınırlandırmak için kullanıldığında yatay ve 

dikey eksenlerde bağlantı kare bir karoyla sağlanmaktadır (Resim 171, Katolog no:78). 

Kompozisyonun diyagonal eksen hizasına kadar aynı motifin devam ettirildiği bağlantı 

karosunun köşesinde ikizkenar dörtgenler yerini ok ucu motifine bırakmaktadır. 

 

 

Resim 170- Konak, Ali Reis Mahallesi, 908 No:11’deki konutun merdiven rıhtı döşeme karoları. 

 

 

Resim 171- Konak, Ali Reis Mahallesi, 908 No:11’deki konutun döşeme karoları. 
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Farklı renklerdeki iki şeridin hasır örgüsüne benzer şekilde alt-üst geçmeler 

yapmasıyla oluşturulmuş zencirek, bordür süslemelerinde kullanılan diğer bir motiftir. 

Alt ve üst kenarlarından yatay bantlarla sınırlandırılan bordürde farklı iki renkteki 

şeridin geçmeli olarak yerleştirilmesinden meydana gelen zencirekte, şeritlerin 

aralarında eşkenar dörtgenler oluşmaktadır  (Resim172, Katolog no:86, Envanter 

no:11). Yatay ve dikey eksenlerde bordürün devamlılığını sağlayan köşe karosu 

bantların “L” şeklinde dirsek yaparak devam ettirilmesi şeklinde düzenlenmiştir.  

 

 

Resim 172- Buca, 86 Sok. No.44’teki konutun bordür karoları. 

 

Zencirek oluşturmada kullanılan diğer bir geometrik form dairedir. Alt ve üst 

kenarlardan yatay bantlarla sınırlandırılan kare şekilli döşeme karosunda, bantlar 

arasındaki boş alana daireler oluşturan iki şerit geçme yapacak şekilde yerleştirilmiştir 

(Resim 173, Katolog no:87, Envanter no:12).  Bu bordür karosu ana kompozisyon 

oluşturan döşeme karolarını en az iki yönden çevreleyeceği zaman zencirek motifine 

uygun şekilde tasarlanmış kare şekilli köşe karosu kullanılmaktadır.  

 

 

Resim 173- Buca, 85 Sokak No:6’daki konutun döşeme karoları. 
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Birbirine bitişik altıgenler oluşturan şeritler diğer bir bordür motifidir
181

. 

Dikdörtgen formlu karo örneklerinde birbirlerine köşeleriyle bitişik altıgen şeritler 

oluşturulan bu kırık hatlı çizgiler karonun üst ve alt kenarlardan yatay bantlarla 

sınırlandırılmaktadır (Resim 174, Katolog no:72, Envanter no:31). Bir karoda bir tam 

iki yarım altıgen bulunmakta, bu karoların birden fazlası yan yana döşendiğinde 

köşelerdeki yarım altıgenler bütün bir altıgen meydana getirerek desen çok kez 

ulanmaktadır. Bu desene sahip bordür karolarında renkler kullanıcının isteğine göre 

değişmekte, bazen altıgeni meydana getiren çizgiler koyu renklerle dolgulandırılıp 

belirginleştirilirken, bazı örneklerde bu çizgilerin dışındaki alanın renklendirilip 

çizgilerin beyaz renk ile doldurulmasıyla zıtlık oluşturulmuştur (Resim 175, Katolog 

no:73). 

 

 

Resim 174- Konak, Mithatpaşa Caddesi No:1130’deki konutun bordür karoları. 

 

 

Resim 175- Konak, 772 Sokak No:50’deki konutun bordür karoları. 

 

Birbirine bitişik basık altıgenlerden oluşan zencirek, diğer bir bordür süsleme 

motifidir (Resim 176, Katolog no:88, Envanter no:7). Yatay eksenler üzerinde alt ve üst 

kısımlarından bantlarla sınırlandırılmış bir karoda merkeze basık bir altıgen yerleştirilip, 

bu altıgenin etrafı farklı renklerde üç konturla çevrelenmiştir. Altıgeni çevreleyen son 

kontur ile karonun iki dikey kenarı üzerinde ikişerden toplam dört adet küçük üçgen 

bulunmaktadır. Birden fazla karonun yan yana dizilmesiyle iki kenardaki küçük 

üçgenler ile alt ve üst kısımlardaki yatay bantlar desenlerin birbirlerine bağlantısını 

sağlamaktadır. Yatay ve dikey eksenlerde bordürlerin devamlılığı altıgenlerin “L” 

şeklinde birleştirildiği köşe karosu ile sağlanmıştır. 

 

                                                 
181

 Bu düzenleme T. Gezginin yaptığı çalışmada B4 olarak adlandırılmıştır.  Bkz., Gezgin, 2007, 39. 
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Resim 176- Bornova, Charnoud Köşkü bordür karoları. 

 

Zencirek motifleri, kırık hatlı çizgilerin dönüşümlü olarak dörtgen ve altıgen 

motif meydana getirmesinden oluşmaktadır. Örneklerini kare şekilli karolarda tespit 

edebildiğimiz bu zencirek bordürü alt ve üst kenarlardan iki yatay bantla 

sınırlandırılmıştır  (Resim 177, Katolog no:89, Envanter no:17). Bir karoda kırık hatlar 

ortada bir altıgen, iki yanda ise birer üçgen motif oluşturmaktadır. Birden fazla karonun 

yan yana getirilmesiyle iki yandaki üçgenlerin bütünleşerek tam bir eşkenar dörtgene 

dönüşmesi, alt ve üst kenarlardaki bantların devamlılığı ile desen tekrar edilmektedir. 

Bazı örneklerde bordürün yatay ve dikey eksenlerde kare bir bağlantı karosuyla iki ve 

daha fazla kenarı çevrelemektedir. Bu tür düzenlemelerde köşe karosunda yatay bantlar 

“L” şekline dönmekte, zencirekteki altıgen beşgene dönüşmektedir
182

. Örneklerin 

bazılarında ise bu düzenlemede zencirek motifini oluşturan kırık hatlar ortadan kalkarak 

motifler üçgen ve altıgene dönüşmekte, köşe karosunda “L” formlu geometrik 

motiflerle kompozisyonun devamlılığı sağlanmaktadır. (Resim 178, Katolog no:90, 

Envanter no:18). 

 

 

Resim 177- Buca, 123 Sokak No:4’teki konutun bordür karoları. 

 

                                                 
182

 Aynı kompozisyona sahip bordür karoların tanıtım örnekleri çeşitli kataloglarda yer almaktadır. Bu 

tanıtım örnekleri için bkz. Keswick Cumberland. 1898, 116. 
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Resim 178- Buca, Forbes Köşk’nün bordür karoları. 

 

Geometrik süslemeli diğer bir bordür ok ucu motifleriyle oluşturulmuştur 

(Resim 179, Katolog no:79, Envanter no:7). Üst tarafından beyaz, alt tarafından önce 

kahverengi sonra beyaz bantla sınırlandırılmış yatay dikdörtgen şekilli karonun orta 

kısmına, uçları sağa doğru yönelmiş üç adet sarı renkli ok ucu yerleştirilmiştir. Bu oklar 

dıştan kahverengi konturlar ile çevrelenmiştir. Bordürde yatay ve dikey eksenlerdeki 

bağlantıyı sağlayan kare şekilli köşe karosunda ok ucu “L” şeklinde dirsek yaparak 

desenin devamlılığı sağlanmıştır. 

 

 

Resim 179- Bornova, Charnoud Köşkü bordür karoları. 

 

Bordür karoları içerisinde sıkça kullanılan motif meanderdır. Bu motif hem kare, 

hem de dikdörtgen şekilli karoları süslemiştir. Dikdörtgen şekilli karolarda, karo iki 

uzun kenardan birer yatay bantla sınırlandırılarak arada oluşan alan “T” şeklinde 

kırıklar yapan kalın çizgilerle doldurulmuştur (Resim 180, Katolog no:80, Envanter 

no:29). Bir karoda üç tam, iki yarım “T” motifi bulunmaktadır.  Birden fazla karo yan 

yana getirildiğinde yarım “T” motifleri tamlanarak desen sonsuz kez tekrarlanmaktadır. 

Bu motifler yatay ve dikey eksenler üzerinde yer aldıklarında bir kenarı basamak 

şeklinde düzenlenmiş “L” formlu kırık çizgiler yapan kare formlu bir köşe karosu ile 

bağlantı sağlanmaktadır.  
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Resim 180- Konak, Göztepe 133 Sokak’taki ikiz konutun döşeme karoları. 

 

Meander motifleri kare formlu karoları süsleyecekleri zaman yatay bantlarla alt 

ve üst kenarlardan sınırlandırılmakta, bantlar arasındaki alana bir tam, iki yarım “T” 

motifi oluşturan kırık çizgiler yerleştirilmektedir (Resim 181, Katolog no:76, Envanter 

no:3,9,15). Bu kompozisyona sahip bordürler yatay ve dikey eksenler üzerinde yer 

alırken, kare bir bağlantı karosu kullanılmaktadır. Bu bağlantı karosunun motifi tam 

olarak verilen “T” motifinin baktığı yöne doğru değişmektedir. Yatay eksen üzerinde 

bulunan tam “T” motifi yukarı, yarım olanları aşağı bakacak şekilde yerleştirilmişse,  

köşe karosu kırıklar yapan çizgilerin “L” şeklinde birleşip, arada kalan boşluğu küçük 

bir kare oturtulmasıyla oluşturulmaktadır (Resim 182, Katolog no:91, Envanter 

no:6,7,9,23,30). Eğer tam “T” motifi yatay eksen üzerinde baş aşağı yerleştirilmişse, 

köşe karosu bir kenarı basamak şeklinde düzenlenmiş “L” formu almaktadır (Resim 

183, Katolog no:92, Envanter no:1,29,32,40). 

 

 

Resim 181- Buca, Barış Manço Sokağı’nda bulunan bir konutun saçak silmeleri. 
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Resim 182- Konak Şehit Kemal Keser Sok. No:45’deki konutun bordür karoları. 

 

 

Resim 183- Buca, 123 Sok. No.4’teki konutun bordür karoları. 

 

Alt ve üst kenarları yatay bantlarla sınırlandırılmış bordür karolarında aynı renge 

sahip iki şeridin birbirine dolanarak meydana getirdiği sarmal örgüden oluşan 

düzenlemede, şeritlerin içe bakan yüzleri ile dışa bakanları farklı renkte boyanarak 

derinlik etkisi kazandırılmıştır
183

 (Resim 184, Katolog no:93, Envanter no:29). Yatay ve 

dikey eksenlerde bağlantıyı sağlayan köşe karosu sarmal örgünün ve karoları 

sınırlandıran yatay bantların çeyrek daire şeklinde döndürülmesiyle oluşturulmuştur. Bu 

desene sahip bazı örneklerde şeritler arasında oluşan baklava formlu yüzeylerin farklı 

renklerle doldurulduğu görülmektedir (Resim 185, Katolog no:94). 

 

 

Resim 184- Konak, 1272/3 Sokak No:8’deki konutun bordür karoları. 
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 Bu düzenleme T. Gezginin yaptığı çalışmada B7 olarak adlandırılmıştır.  Bkz., Gezgin, 2007, 41. 
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Resim 185- Konak, 209 Sokak No:10’daki konutun bordür karoları. 

 

Kırık çizgilerin birbirlerinden bağımsız olarak yan yana dizilmeleriyle 

oluşturulan motifler diğer bir bordür süslemesidir. İki uzun kenarında yatay birer bant 

bulunan dikdörtgen şekilli bordür karosunda, yatay bantlar arasında kalan alana köşeli 

hatlara sahip “S” şekilli iki geometrik form yerleştirilmiştir (Resim 186, Katolog no:81). 

Bu bordürler yatay ve dikey eksenler üzerine döşendiğinde elibelinde motifini 

anımsatan köşeli bir geometrik motife sahip kare bir bağlantı karosu kullanılmaktadır.  

 

 

Resim 186- Konak, Akıncı Mahallesi, 1299 Sokak No:9 daki konutun bordür karoları. 

 

Sap, yaprak ve çiçek gibi bölümlerinin bazen tek, bazen de birkaçının bir arada 

kullanılmasıyla meydana getirilen stilize veya natüralist üsluptaki bitkisel motifler, ana 

kompozisyonu oluşturan döşeme karolarında olduğu gibi, bordür karolarının 

süslenmesinde de kullanılmıştır. Bitkisel motiflerin geometrik formlar olmadan tek 

başlarına kullanımının tercih edilmediği, az sayıda örneği saptanmasıyla anlaşılmıştır. 

Bu örneklerden dikdörtgen şekilli bordür karosunda yatay yerleştirilmiş üç yapraklı 

stilize yonca motifi
184

 kullanılmıştır (Resim 187, Katolog no:74). Bir karoda ortada tam, 

                                                 
184

 İskambil kağıtlarındaki dört simgeden biri olan bu motif “sinek” olarak adlandırılmaktadır. 
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iki yanda da yarım olarak kullanılan bu motifler, birden fazla karonun yan yana 

döşenmesiyle tümlenmekte ve desen çok kez tekrarlanmaktadır.  

 

 

Resim 187- Konak, 772 Sokak No:50’deki konutun bordür karoları. 

 

Bitkisel motifler kullanılarak oluşturulan bordür karolarının diğer örneğinde “S” 

kıvrımlı bir dalın dairesel kıvrımlı boş alanlarına üstte yandan,  altta önden görünen 

hatai benzeri birer çiçek yerleştirilmiştir (Resim 188, Katolog no:77, Envanter No:13). 

Yan yana dizilecek şekilde düzenlenmiş kompozisyonda, karolar arasında bağlantı 

ortadaki hataiye bağlanmış dal ve “S” kıvrımı yapan dalın iki ucuna eklenen kısa dallar 

ile sağlanmıştır.  

 

 

Resim 188- Buca, Uğur Mumcu Caddesi No:51’deki konutun bordür karoları. 

 

Bitkisel motifler kullanılarak oluşturulmuş diğer bir kompozisyon, kahverengi 

bir zemin üzerinde, yeşil renkli kıvrım dallarla oluşturulmuş kemer görünümlü bir 

çerçeve içerisinde stilize bir zambak yer almaktadır (Resim 189, Katolog no:95, 

Envanter No:7). Taç yaprakları beyaz renkli olan zambağın sarı renkli çanak yaprakları 

ve sapı bulunmaktadır. Bordürün yatay ve dikey eksende sürekliliğini sağlayan kare 

şekilli köşe karosunda zambağın diyagonal yönde yerleştirildiği görülmektedir. 
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Resim 189- Bornova, Charnoud Köşkü bordür karoları. 

 

İzmir konutlarını süsleyen bordür karoları çoğunlukla geometrik ve bitkisel 

motifler bir arada kullanılarak süslenmiştir. Alt ve üst kenarlarından yatay bant/bantlarla 

sınırlandırılan bu bordürlerde çoğunlukla kıvrım yapan dallardan çıkan lale, palmet, 

asma yaprağı gibi stilize bitkiler kullanılmıştır.  

İzmir konutlarında geometrik ve bitkisel motiflerin bir arada kullanılmasıyla  

hazırlanan bordür karolarında en çok tercih edilen form karedir. Bu forma sahip bordür 

karoları geniş bir yüzeyi iki veya daha fazla yönden çevreleyeceğinde kompozisyonun 

devamlılığı kare bir köşe karosu ile sağlanmaktadır. Bu sistemde en basit bordür 

kompozisyonu yatay eksende dizilen karoların yatay bantlarla sınırlandırılması 

şeklindedir. Bu düzenlemenin bir örneği Bornova Charnoud Köşkü’nde görülmektedir 

(Resim 190, Katolog no:96, Envanter No:7). Bir karoda, yatay eksen üzerinde altta iri, 

ortada ise alttakine göre daha ince yatay birer bant bulunmaktadır. Bu karoları yatay ve 

dikey eksenlerde birbirlerine bağlayan köşe karosu ortadaki bantın kıvrım yapıp, 

arasından bir palmet çıkması şekilde tasarlanmıştır. 

 

 

Resim 190- Bornova, Charnoud Köşkü bordür karoları. 

 

Geometrik ve bitkisel motifler kullanılarak süslenen diğer bir bordür karosunda 

hangi çiçeğin stilize edildiği anlaşılmayan bitkisel motifler bulunmaktadır (Resim 191, 
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Katolog no:97, Envanter No:32,33). Bu stilize motifler yatay eksen üzerinde alt ve üst 

kenarlardan yatay birer bant ile sınırlandırılmıştır. Bu bordür ana kompozisyon 

oluşturan döşeme karolarını çevrelemek için kullanılacağında bordür desenine uygun 

süslemeye sahip kare şekilli bir bağlantı karosu ile kompozisyonun devamlılığı 

sağlanmaktadır. 

 

 

Resim 191- Konak, Atatürk Lisesi lojmanının bordür karoları. 

 

Dikdörtgen şekilli bordür karolarının kare şekilli bir köşe karosuyla 

birleştirildiği diğer bir örnek sarmaşık kıvrımları, yaprak ve çiçek kompozisyonuna 

sahiptir (Resim 192, Katolog no:82, Envanter No:). Hem bordür, hem de dolgu motifi 

olarak kullanılan akhantus ve asma kıvrımlarıyla yapılan bu tür sarmaşık kıvrımları 

Helenistik doğudan kaynaklanmaktadır. Bu tür kıvrımların kullanımı Roma 

İmparatorluğu’nda M. Ö. 1. yüzyıl sonlarında en yüksek zirveye ulaşmıştır
185

. Bordürde 

“S” şeklinde dalga kıvrımı yapan saptan ayrılan kıvrımlar stilize yaprak ve lale motifleri 

taşımaktadır. Yatay ve dikey eksende kompozisyonun bağlantısını sağlayan köşe karosu 

“L” şeklindeki dala “U” şeklinde sarmal dalın dolanmasıyla bezenmiştir. 

 

 

Resim 192- Konak, 1291 Sokak’ta bulunan konutun döşeme karoları. 

                                                 
185

 Üstüner, 2002, 80. 
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İki yandan yatay bantlarla sınırlandırılmış kıvrım dal ve çiçek motifleriyle 

oluşturulmuş bordürde, dalga kıvrımı yapan saplardan çıkan kıvrım dal, yaprak ve lale 

motifleri kıvrımlar arasındaki boşluklara yerleştirilmiştir (Resim 193, Katolog no:98, 

Envanter No:23,40).Yatay yöndeki bordür “U” şeklinde dönüş yaparak dikey eksendeki 

bordüre bağlanmaktadır. 

 

 

Resim 193- Konak, Akıncı Mahallesi, 1299 Sokak No:7’deki konutun döşeme karoları. 

 

Bitkisel ve geometrik motiflerin bir arada kullanıldığı diğer bir bordür 

düzenlemesi stilize asma yaprakları ve üzüm salkımları ile oluşturulmuştur (Resim 194, 

Katolog no:99, Envanter No:16). Yatay eksen üzerinde yer alan, alt ve üst kenarları 

yatay bantlarla sınırlandırılmış karoların her birinde stilize bir asma yaprağı, bunun her 

iki yanındaki boşlukları dolduran bir tam, iki yarım eşkenar dörtgen bulunmaktadır. 

Birden çok karo yan yana dizildiğinde asma yapraklarının sap kısmından çıkan “C” 

kıvrımlı iki dal karoların bitişme yerlerinde stilize dört üzümlü bir salkıma 

dönüşmektedir. Bu düzenlemeye sahip bordür iki veya daha fazla yönü 

çevreleyeceğinde, yatay ve dikey eksen üzerindeki devamlılığı sağlayacak köşe karosu, 

stilize asma yaprağının “L” şeklinde dönüş yapan banta bakacak şekilde diyagonal 

olarak yerleştirilecek şekilde düzenlenmektedir. 
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Resim 194- Konak, 770 Sokak No:18’deki konutun döşeme karoları. 

 

İzmir konutlarının Levanten köşkü olarak bilinen bazı örneklerinde ana 

kompozisyonu oluşturan döşeme karolarını çevreleyen bordürler kare formlu karoların 

yatay ve dikey eksenler boyunca iki sıra halinde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Aynı 

düzenlemeye sahip karoların yatay eksen üzerinde, alt sırada aynı yöne bakacak şekilde, 

üst sırada ise alt sıradaki dizinin 180° döndürülerek döşenip, farklı iki bağlantı karosu 

kullanılmasıyla kompozisyonun devamlılığı sağlanmıştır. İncelenen İzmir konutları 

arasında bu grupta yer alan bordürlere ait iki örnek saptanabilmiştir. Bu iki örneğin 

süslemesinde geometrik ve bitkisel motifler bir arada kullanılmıştır.  

Bu tekrar sistemine sahip örneklerden ilki zencirek ve lotus motifleriyle 

oluşturulmuştur. İki şeridin daireler oluşturacak şekilde geçmeler yaparak meydana 

getirdiği zencirek motifli bordür yatay eksende alt ve üstten ince bir şerit ile 

sınırlandırıldıktan sonra lotus dizisinden oluşan bir bordür ile sonlandırılmıştır
186

 

(Resim 195, Katolog no:100, Envanter No:8). Bordürün oluşturulmasında yatay ve 

dikey eksenler boyunca altlı üstlü olarak ikişer adet karo yan yana dizilmektedir. Bu 

dizilimde köşedeki iki karo hariç diğerleri aynı düzenlemeye sahiptir. Köşedeki iki 

bağlantı karosu kompozisyona uygun olarak, “L” şeklinde dönüş yaparak bezenmiş, 

kompozisyonun yatay yöndeki hareketi dikey yöne taşınmıştır. 

 

 

                                                 
186

 Geçmeli dairelerle oluşturulan bordür örneği için bkz. Herbert ve Huggins, 2000, 67. 
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Resim 195- Bornova, Gençlik Caddesi No:6’daki konutun döşeme karoları. 

 

Kare formlu karoların yatay ve dikey eksenler boyunca iki sıra halinde 

dizilmesiyle oluşturulan diğer bir bordür, merkezinde haç formlu stilize çiçek bulunan 

eşkenar dörtgenlerin köşelerinden birbirlerine teğet olarak yerleştirilmesinden oluşan bir 

düzenlemeye sahiptir (Resim 196, Katolog no:101, Envanter No:7).  

 

 

Resim 196- Bornova, Charnoud Köşkü bordür karoları. 

 

Döşeme karolarında üçüncü ve son grubu pano oluşturan karolar 

oluşturmaktadır. Bu karolar belirli bir düzen içerisinde uygun görülen alanlara 

döşendiğinde, ana kompozisyondan farklı tasarımlarıyla döşendiği mekanlarda ön plana 

çıkmaktadır. Pano oluşturan karoları tasarım özelliklerine göre özgün tasarımlı karolar 

ve karma karolu panolar olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. 

 Bunlardan birincisinde, istenilen büyüklükte 1/4, 1/6 gibi simetri esasına uygun 

olarak tasarlanan panoda, tekrar edilmesi istenilen kesirde kullanılacak her bir 

karosimanda desenin farklı bir bölümü yer almaktadır. Çoğu zaman tek başlarına yan 

yana dizildiklerinde anlamlı bir bütün oluşturmayan bu karolar, hazırlanan kesirdeki 

desenin simetrisine uygun olarak döşendiğinde kompozisyonun bütününü ortaya 

çıkarmaktadır. Özgün tasarımlı karolar genellikle okul, hastane, han (Resim 197), otel 

gibi büyük boyutlu yapıların koridor, avlu gibi geniş mekanlarında, ana kompozisyon 
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oluşturan karolarla döşenen yüzeylerinin çoğunlukla ortasında kullanılmakla birlikte, 

köşk niteliğindeki büyük konutların yaşama mekanlarını da süslemiştir. 

 

 

Resim 197- Konak, Kemeraltı Meserret Hanı döşemelerinden ayrıntı. 

 

Bayraklı 1631 Sokak üzerinde yer alan köşkte, bir bordürle çevrelenmiş ana 

kompozisyonu oluşturan altıgen formlu döşeme karolarının ortasında, altıgen formlu 

dört farklı karoyla (Resim 198,199,200,201, Katolog no:102) bitkisel ve geometrik 

motifli özgün tasarımlı bir pano
187

 oluşturulmuştur. Bu tasarımda merkezde 1/6 simetrik 

olarak tasarlanmış altıgen formlu bir karo bulunmakta, diğer karolar bunun etrafına 

yerleştirilmiştir (Resim 202, Katolog no:102, Envanter No:1). 

 

          

 

            

Resim 198, 199, 200, 201- Bayraklı, 1631 Sokak üzerinde yer alan köşkte pano oluşturan karoları. 

                                                 
187

 Aynı düzenlemeye sahip panonun tanıtım örnekleri 1898 tarihli katologlarda yer almaktadır.  Keswick 

Cumberland, 1898, 19. 
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Resim 202- Bayraklı, 1631 Sokak üzerinde yer alan köşkün döşeme karolarının genel görünüşü. 

 

İzmir konutlarını süsleyen karma karolu panolar ise, ana kompozisyon oluşturan 

karolar ile bordür karolarının birlikte kullanılmasıyla hazırlanmaktadır (Resim 203, 

Katolog no:103, Envanter No:40), Bu panolar, ana kompozisyon oluşturan karoların 

ortasında küçük bir halı/paspas görünümü vermektedir (Resim 204, Katolog no:104). 

Genellikle ¼ simetri esasına göre hazırlanan ana kompozisyon karolarından oluşturulan 

kompozisyonların yan yana ikili tekrarı şeklinde hazırlanan bu panoların dört kenarı 

bordürle çevrelenmektedir.  

 

 

Resim 203- Konak, 945 Sokak Çıkmazı No:30’daki konutun giriş sofası döşeme karoları. 
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Resim 204- Konak, 1272/3 Sokak No:88’deki konutun döşeme karoları. 

 

Bazı örneklerde ¼ simetri esasına göre hazırlanan ve bu dört karonun 

birleştirilmesiyle hazırlanan ana kompozisyonun dört kenarının bordürle 

çevrelenmesiyle hazırlanan pano tasarımları konut duvarlarını süslemektedir (Resim 

205, Katolog no:105, Envanter No:29). 

 

 

Resim 205- Konak, 133 Sokak’taki ikiz konuttan genel görünüş ve karosiman panolarından ayrıntı. 

  

Ana kompozisyon karolarını farklı tekrar sistemlerini bir arada kullanarak dizen 

karo ustasının hayal gücü sayesinde farklı tasarımlar meydana getirilmiştir. Ana 
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kompozisyonu oluşturan karoların merkezden kenarlara doğru dönüşümlü olarak 180° 

döndürülerek, köşelerde oluşan üçgen alanlarda ise karonun bir merkez etrafında 

döndürülmesi şeklinde dizilip, kompozisyonun bir bordürle çevrelenmesiyle halı 

görünümüne sahip tasarımlar elde edilmiştir. Buca’da 85 Sokak No:6’da yer alan 

konutta aynı desene sahip karoların farklı tekrar sistemleriyle yerleştirilmesi sonucu 

büyük bir halı görünümü verilmiş bu örneklerden biri yer almaktadır (Resim 206, 

Katolog no:106, Envanter No:12). 

 

 

Resim 206- Buca, 85 Sokak No:6’daki konutun pano düzenlemesi. 
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4.4.KULLANILDIĞI YERLER 

Karosimanlar, İzmir konutlarının dış cephesinde ve iç mekanlarında zemin ve 

duvar kaplaması olarak kullanılmıştır. Dış cephelerde kaldırım yüzeyi, bahçe zemini, 

duvar panosu, saçak silmesi, kat arası silmesi, pencere-kapı kornişleri, konut giriş nişi 

iki yan duvarı, merdiven rıhtı ve giriş sahanlığının döşenmesinde kullanılan 

karosimanlar; iç mekanlarda ise giriş holü, cumba, mutfak, oda ve koridor zeminleri ile 

mutfak duvar yüzeyinde kullanılmıştır. Süpürgelikte karosiman kullanımı ise hem iç 

hem de dış cephede görülmektedir. 

Cadde ve sokakların yalnızca yayalara ayrılmış bölümü olan ve biraz 

yükseltilerek sokak zemininden ayrılan bazı kaldırımların yüzeyleri karosiman 

kaplanmıştır (Resim 207, 208). Mithatpaşa Caddesi, Alsancak, Kemeraltı gibi semtlerde 

denize dik ve paralel uzanan sokaklar başta olmak üzere, Buca, Bayraklı, Karşıyaka ve 

Bornova’daki bazı konut sahipleri, kaldırımları konutlarının bir mekanı olarak 

düşünmüşlerdir. Özellikle buralardaki konutlarda yaşayanlar televizyonun evlere 

girmeye başladığı 1970’li yıllara gelene kadar İzmir’in sıcak yaz akşamlarında, 

denizden esen imbat rüzgârıyla serinlemek için adeta bir salon gibi kullandıkları kapı 

önlerinde oturup sohbet ettikleri bilinmektedir
188

. Geçmişte halı, kilim gibi yaygıların 

üzerine atılarak seki gibi kullanıldığı bu kaldırımlar günümüzde asfalt çalışmaları 

sonucu sokak zeminine yakınlaşmış olsalar bile, akşam saatlerinde konut sahipleri 

tarafından hala kullanılmaya devam etmektedir. Konut sahipleri sokak kirinin yüzeyden 

daha kolay temizlemek, betonun monotonluğunu kırmak, oturacakları alanları düzgün, 

renkli ve göze hoş gelen mekanlara çevirmek amacıyla kaldırım yüzeylerini çeşitli renk 

ve desene sahip karosimanlar ile döşemişlerdir. İncelenen konutların çoğunda konut iç 

mekanlarında kullanılan çeşitli renk ve desendeki karoların kaldırım yüzeylerindekilerle 

aynı olduğu görülmektedir. Bu uygulama iç mekanlar için sipariş edilen karoların 

kaldırım yüzeyi de hesaplanarak satın alındığını akla getirmektedir. Konak İlçesi, 

Çankaya Mahallesi’nde, denize dik uzanan 133 Sokak üzerinde yer alan konutların 

önündeki kaldırımlar sokağın eğimine göre teraslanarak üzerleri farklı renk ve desende 

karosimanlarla kaplanmıştır.  

                                                 
188

 Akyüz, 1996, 40. 
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Resim 207, 208- Konak, 133 Sokak No.10’da bulunan konut ve konutun önündeki kaldırımdan görünüş. 

 

Son yıllarda yol yapım ve genişletme çalışmaları, konutların modern yaşamın 

gerekliliklerini karşılayacak elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, vb. döşenmesi gibi 

nedenlerle kaldırımlar kazılmakta ve karosimanlı kaldırımlar hızlı yok oluş sürecine 

girmektedir (Resim 209,210). Dış koşulların kötü etkileri sonucu renklerini ve 

parlaklıklarını kaybeden, yer yer kırılıp, bozulup, yok oldukları saptanan kaldırım 

yüzeyini süsleyen karosimanların bozulanları mevcutta varsa aynı, yoksa elde bulunan 

farklı desen ve renkteki bir karosimanla onarıldığı görülmektedir. Buca Dumlupınar 

Mahallesi, Barış Manço Sokağı’nda yer alan ikiz konutun kaldırımını bezeyen 

geometrik desenli karosimanlarının etrafı bitkisel desenli bordürle kuşatılarak özenli bir 

işçilik taşımalarına karşın dış etkenlerin olumsuz koşullarına karşı koyamayarak her gün 

biraz daha yok olmaktadır. 
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Resim 209, 210- Buca, Barış Manço Sokağı’nda bulunan konut ve konutun önündeki kaldırımdan 

görünüş. 

 

Karosimanların yoğun olarak kullanımının görüldüğü diğer bir mekan da bahçe 

zeminleridir (Resim 211, 212). Bahçe, açık alan kullanımına uygun bir iklime sahip 

İzmir’de konutların vazgeçilmez bir öğesidir. İzmir konutlarının büyük çoğunluğunun 

dar ve uzun parseller üzerinde yer alması ve konut kitlelerinin sokağa bakan cepheye 

yakınlaşması sebebiyle bahçeler genellikle arkada yer almış, bazı konutlarda önde, 

yanda, ön ve arkada, yan ve arkada, ön ve yanda olacak şekilde de 

konumlandırılmıştır
189

. Bahçeler, konutların arka mekanlarının ışık almasını, 

havalandırılmasını, ana yapıda bulunmayan tuvalet, banyo, mutfak vb. servis 

mekanlarının konumlandırıldığı alanlara geçişi sağlamaktadır. Bahçenin topraklı 

bölümünden yükseltilerek ayrılan servis mekanlarına geçiş alanları karosiman, çakıl 

mozaik, mermer gibi malzemelerle kaplanarak bahçe pisliğinin bu mekanlara girmesi 

engellenmeye çalışılmıştır.  

                                                 
189

 Konak ilçesi Kemeraltı 2. Etap 1. Bölgedeki yapılarına ilişkin kitle-bahçe konumları için bkz. İzmir 

Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü, 2009, 97-100. 



127 
 

           

Resim 211, 212- Konak İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 211 Sokak’ta bulunan konut ve konut bahçesinden 

görünüş. 

 

Pencerelerin alt yüzeyinde oluşturulan dikdörtgen alanlar karosiman döşenen 

diğer bir yerdir (Resim 213, 214). Konutların aydınlatılması ve havalandırılması 

amacıyla duvar yüzeylerinde boş bırakılan açıklıkların taş veya ahşap malzemeli 

sövelerle çevrelenip, camlı bir çerçeve ile açılır-kapanır şekilde tasarlanmasıyla 

oluşturulan pencereler iç mekanlardan sokağın seyredilmesini de sağlamaktadır. Taş 

söveli pencerelere sahip İzmir konutlarının bazılarında iki yandaki söveler aşağıya 

doğru kat arası silmesine kadar uzatılarak, bazılarında ise belirli bir alan duvar 

yüzeyinden çökertilerek pencere alt kısmında dikdörtgen yüzeyler yaratılmıştır. Bu 

alanlar taş malzemeli süsleme elemanları, dekoratif kemerli kartuşlar ve karosimanlarla 

oluşturulmuş panolar ile hareketlendirilebildikleri gibi yüzeylerinin süslenmeden boş 

bırakıldığı örnekleri de bulunmaktadır. Pencere alt kısmında karosiman kullanımı çok 

yaygın olmayıp, kullanımı sadece üç konutta saptanabilmiştir
190

. Bunlardan Göztepe 

133 Sokak ile 41 Sokak keşisimindeki cepheleri tuğla kaplamalı ikiz konutta 

pencerelerin alt kısmında oluşturulan 70x70cm.lik alan çökertilmiş, içerisi 

karosimanlarla oluşturulan birer pano ile süslenmiştir. Panonun merkezindeki 20x20cm. 

ebatlarındaki dört adet karosimanın birleştirilmesinden meydana getirilen geçmeli 

çarkıfelek motifli göbek, köşelerde 15x15cm., kenarlarda 15x25cm. lik karosimanlarla 

oluşturulan meandır motifli bir bordürle sınırlandırılmıştır. Merkezdeki süslemenin 

                                                 
190

 Özellikle Portekiz’deki konutların dış cephelerinin tamamı karosiman benzeri fayanslarla kaplı olduğu 

görülmektedir. Daha fazla bilgi ve fotoğraf için bkz., Mendoza, 2007. 
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15x25cm. ebatlarındaki karolarla çevrelendiğinde kare bir alan oluşturulamayacağı 

görüldüğünden, karolar bordürün sürekliliği dikkate alınmadan kesilerek kare bir alan 

oluşturacak şekilde dizilmiştir.  

 

                 

Resim 213, 214- Konak, 133 Sokak’taki ikiz konuttan genel görünüş ve karosiman panolarından ayrıntı. 

 

Pazaryeri Mahallesi 816 Sokak üzerindeki konutta (Resim 215) ise, pencerelerin 

oturtulduğu konsollar iki yandan silmeler ile sınırlandırılan ve stilize edilmiş akant 

yaprağı ile sonlandırılmış bir görünüm verilerek arada kalan 60x80cm. ebatlarındaki 

yüzey 20x20cm. ebatlarında on iki adet karosimanla hareketlendirilmiştir (Resim 216). 

Dört karonun birleşmesinden bir tam motifin oluştuğu düzenlemede aşağıda boş kalan 

alan yan yana iki adet yarım motif oluşturacak şekilde karosimanla doldurulmuştur. 

 

               

Resim 215, 216- Konak, 816 Sokak konutun genel görünüşü ve karosiman panolarından ayrıntı. 

 



129 
 

Güzelyalı Mahallesi’nin Mithatpaşa Caddesi üzerinde yer alan üçüz konut 

(Resim 217) karosiman kullanımı açısından İzmir konutları arasında önemli bir yere 

sahiptir. Konutların cephe yüzeyinden dışarı taşıntı yapacak şekilde düzenlenmiş 

saçaklarının zemine bakan iç yüzeylerinde de karosiman kullanıldığı dikkati 

çekmektedir (Resim 218, 219). Bir kenarı çeyrek daire şeklinde yuvarlatılan tuğlaların 

20cm. aralıklarla yerleştirilmesiyle oluşturulan diş dizisi konsol görevi üstlenmiş, 

karosimanlar da bu tuğlalar üzerine zemine bakacak şekilde yerleştirilmiştir.  

 

 

 

     

Resim 217, 218, 219- Konak, Mithatpaşa Caddesi üzerinde yer alan üçüz konutun genel görünüşü ve 

saçak iç yüzeyi karosimanlarından ayrıntı. 
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İzmir konutlarının dış cephe süslemesinde en sık kullanılan öğelerden biri olan 

saçak altı silmeleri yapıların yüksekliklerini sonlandırırken, dış cephenin hareketli ve 

dekoratif görünümünü görsel açıdan zenginleştirmektedir. Karosimanlar ile oluşturulan 

silmeler, genellikle profillendirilmiş saçak silmesi altına bir bordür karosunun aralıksız 

olarak yan yana dizilmesiyle oluşturulmaktadır. Bazı örneklerde bir ucu çeyrek daire 

şeklinde yuvarlatılmış tuğlaların bir dolu iki boş olarak düzenlenerek oluşturulan diş 

dizisi şeklindeki saçak silmesinde, boş olan yüzeye bir karosiman yerleştirilmesiyle 

meydana getirilmektedir. Bu silmeleri oluşturan karosimanlar genellikle bitkisel olmak 

üzere, geometrik ve geometrik-bitkisel motiflerle süslenmiştir (Resim 220, 221). 

 

           

Resim 220, 221- Buca, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan konut ve saçak altı silmesinden ayrıntı. 

 

Konutlara dekoratif bir görünüm kazandırmaları yanında zemin kat ile birinci 

kat arasında kullanılarak, katları birbirinden ayrıldığı alanı vurgulayan kat arası 

silmelerinde profilli silme, tuğla gibi unsurlar yanında karosiman kullanıldığı da 

görülmektedir (Resim 222). Karosiman kullanılan kat arası silmeleri genellikle 20x20 

cm. ebatlarındaki bordür karosimanlarının yan yana yerleştirilmesi, bazı örneklerde dört 

adet karosimanın altlı üstlü kare oluşturacak düzenlenmesiyle meydana getirilmiştir 

(Resim 223). 
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Resim 222, 223-Karşıyaka, Cemal Gürsel Caddesi No:142’de yer alan konuttan genel görünüş ve kat 

arası silmesinden ayrıntı. 

 

Yapıların sokağa bakan cephelerinde bulunan kapı ve pencerelerinin üzeri 

genellikle profilli silmelerle oluşturulmuş kornişlerle taçlandırılmıştır. Kornişlerin orta 

kısmının belirginleştirilip, kilit taşı görünümü kazandırılması İzmir konutlarında sıkça 

görülen bir uygulamadır. Bu uygulama dışında kornişlerin üst ortasında, istiridye 

kabuğu şeklindeki bir süs unsurunun her iki yanında volütlü dekoratif unsurlar 

kullanılması da tercih edilmektedir. İzmir konutlarının üç örneğinde (Resim 224) ise 

kapı ve pencerelerin üzerinde kullanılan kornişlerin sövelerle birleştiği kısmındaki alan 

boş bırakılmış, buralara tek sıra halinde karosiman yerleştirilerek yapının dış 

cephesindeki hareketli ve dekoratif görünüm görsel açıdan daha da zenginleştirilmiştir 

(Resim 225, 226). Bu karosimanlardan giriş açıklığı ve alt kat pencerelerinin 

üzerindekiler 20x20cm. ebatlarında, üst kattaki pencerelerinkiler ise 10x20cm. 

ebatlarında karosimanların yan yana dizilmesiyle oluşturulmuştur. 
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Resim 224, 225, 226- Konak, Mithatpaşa Caddesi No:1130’daki konutun genel görünüşü, kapı ve zemin 

kat pencere kornişlerindeki karosimanlarından ayrıntı. 

 

Bir bodrum kat üzerine bir ya da iki kat olarak inşa edilen ve ana kitleleri sokak 

cephesinde olan İzmir konutlarının bazılarında giriş, sokaktan birkaç basamakla 

yükseltilmiştir. Çift kanatlı ve demir süslemeli kapılara sahip bu girişlerde, giriş açıklığı 

eyvan görünümlü bir nişin dip duvarına yerleştirilmiştir. Konut cephesinin 1/3’ünü 

kaplayan bu nişler ortalama 1,5 kat boyunca yükseltilerek anıtsal bir görünüm 

kazandırılmışlardır. İzmir konutlarının bazı örneklerinde anıtsal görünüm kazanan giriş 

nişi iki yan duvarına karosiman döşenmiş, girişe renkli ve hareketli bir görünüm 

verilmiştir (Resim 227). Bu örneklerde merdiven basmaklarının sokağa taşan kısmı 

dikkate alınmadığı, giriş nişi içerisindeki ilk basamağın üst kısmından giriş sahınlığına 

kadar olan yüzeyin karosiman kaplandığı görülmüştür. Konak ilçesi sınırlarında kalan 

ve üzerindeki kitabesinden H.1319/1901-2 tarihinde inşa edildiğini öğrendiğimiz 1291 

sokaktaki konuttun 1,5 kat yüksekliğindeki giriş nişi iki yan duvarının, giriş açıklığı 



133 
 

seviyesine kadar döşenen kare formlu geometrik desenli karosimanların bitkisel bir 

bordürle çevrelendiği görülmektedir (Resim 228). 

 

                   

Resim 227, 228- Konak, 1291 Sokak’ta bulunan konut ve giriş nişi yan duvarlarından ayrıntı. 

 

İzmir konutlarının birkaç örneğinde, merdiven rıhtı olarak adlandırılan basamak 

yükseltisinin dış yüzeylerine karosiman döşenerek renkli ve hareketli bölümler haline 

dönüştürüldüğü görülmektedir (Resim 229, 230). Konak ilçesi sınırlarında, 908 Sokak 

üzerinde bulunan konutun merdiven rıhtını süsleyen 15x25cm. ebatlarındaki geometrik 

desenli bordür karoları bu kullanımın örneklerindendir. 

 

                       

Resim 229, 230- Konak, 908 Sokak’ta bulunan konut merdiven rıhtından ayrıntı. 
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Bir bodrum kat üzerine bir ya da iki kat olarak inşa edilen konutlarda giriş 

açıklığının bulunduğu kota kadar yükseltilen ve merdivenlerle ulaşılan giriş 

sahınlığında da karosiman kullanıldığı görülmektedir (Resim 231, 232). Konukların 

karşılandığı bu ilk mekana ana kompozisyon oluşturan karosimanların etrafının bir 

bordürle çevrelenmesiyle halı serilmiş görünüm kazandırılmıştır.  

 

                   

Resim 231, 232- Konak, Şehit Kemal Kesr Sokağı’nda bulunan konut ve konutun giriş sahanlığından 

ayrıntı. 

 

Veranda adı verilen ve neredeyse tüm cepheyi kaplayacak genişlikte inşa edilen 

sundurma zeminine de karosiman döşendiği görülmektedir. İzmir konutlarının 

incelediğimiz örneklerinde “Levanten Köşkü” adı verilen ve mimari tasarımları 

açısından geleneksel konut dokusundaki farklılıkları ile ön plana çıkan büyük boyutlu 

konutlarda
191

 veranda bulunduğu görülmektedir. Bornova’da bulunan ve Sarı Köşk 

olarak bilinen Levanten konutunun giriş ile yan cephesini çevreleyen “L” şekilli 

veranda zemininin karosiman döşenmiştir (Resim 233, 234). 25x25 cm.lik 

karosimanlarla döşeli zeminde eskiyen, bozulan kısımlarının 20x20 cm. ebatlarındaki 

karosimanlarla onarıldığı anlaşılmaktadır. 

 

                                                 
191

 Kuyulu Ersoy, 2003, 40. 
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Resim 233, 234- Bornova, Üniversite Caddesi üzerinde yer alan Sarı Köşk ve verandasından görünüş. 

 

İzmir konutlarının Türk evi özellikleri taşıyanlarında sofa, Rum mimarisi 

özellikli olanlarında giriş holü olarak adlandırılan mekanı, sokaktan konuta girişte ilk 

alandır. Sıcak yaz aylarında salon/oturma odası gibi de kullanılan bu alan, odaların üst 

kata çıkış merdiveninin, mutfak, tuvalet, banyo gibi mekanların bulunduğu servis 

koluna geçişin sağlandığı ortak bir mekandır. Genellikle giriş kapısı ile ışık girişinin 

sağlandığı bu mekanın zemini de hijyenikliğinin sağlaması yanında, sıcak, sevimli ve 

hoş görünmesi için karosiman, mermer karo, ahşap gibi döşemelerle kaplanmıştır. 

Avrupa kentlerinde de özellikle 19. yüzyılda evin giriş holünün karosiman döşenmesi 

dönemin modası olarak
192

 İzmir konutlarında da yaşam bulmuştur. Renk, desen, boyut 

ve form çeşitliliğinin en fazla olduğu bu mekanda genellikle 20x20cm. lik karoların 

döşenmesi tercih edilmiştir.  

Buca, Dumlupınar Mahallesi 111 Sokak’ta bulunan ve zemin kat üzerine 1 kat 

olarak inşa edilen konutta giriş cephenin sağ tarafına alınmıştır (Resim 235). Çift kanatlı 

demir bir kapıdan ulaşılan giriş holünün zemini küp formlu motiflerle süslenmiş bir 

kenarı 15cm. olan altıgen şekilli karosimanlarla döşenmiş, etrafı meandr motifli bir 

bordürle çevrelenmiştir (Resim 236).  

 

                                                 
192

 Herbert ve Huggins, 2000, 115. 
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Resim 235, 236- Buca, 111 Sokak’ta bulunan konut ve giriş holünden görünüş. 

 

Konak İlçesi, Pazaryeri Mahallesi, 945 Sokak’taki Türk evi özellikleri taşıyan 

konutun (Resim 237) giriş bölümünden sonra ulaşılan sofasının zemini, üzerinde sekiz 

kollu yıldızlar bulunan 20x20cm. ebatlarında karosimanlarla döşenmiştir (Resim 238). 

Sofanın ortasına etrafı birbirlerine kıvrım dallarla bağlanan yaprak dal motiflerinden 

oluşan bir bordürle çevrelenmiş asma yaprağı, lale ve dal kompozisyonlu süsleme ile 

küçük bir pano yerleştirilmiştir (Resim 239). 

 

       

Resi 237, 238, 239- Konak, 945 Sokak’ta bulunan konut, konut sofası ve sofa zeminindeki 

karosimanlardan görünüş. 

 

Cumba adı verilen çıkmalar iki katlı konutların vazgeçilmez öğelerinden biri 

olarak İzmir konutlarının tamamına yakın bir kısmında bulunmaktadır. Geleneksel Türk 

evlerinde odaya dahil edilen bu mekan, Rum mimarisi özellikli konutlarda cepheye 
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sonradan eklenmiş bir oturma köşesi şeklinde tasarlanmıştır. Sokağı farklı açılardan 

izlemenin yanında, denizden esen imbat rüzgârından faydalanmayı sağlayan bu küçük 

oturma mekânı genellikle üst kata ve girişle aynı aks üzerine konumlandırılmaktadır. 

Ahşap ile inşa edilen bu mekanın malzemesinin Cumhuriyet dönemine tarihlenen 

örneklerde betonarmeye dönüştüğü görülmektedir
193

. Levanten köşklerinden biri olan 

ve cephe düzenlemesiyle diğer köşkler arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan 

Pandispania Köşkü (Yeşil Köşk) ana girişinin iki yanında tasarlanan beşgen kesitli 

cumbaların sadece bu yapıya özgü olduğu bilinmektedir
194

 (Resim 240). Bu cumbalar 

kaliteli ahşap işçiliğinin yanı sıra zemininde kullanılan karosiman döşeme ile de İzmir 

konutları arasında önemli bir yere sahiptir. Geometrik örnekli karosimanlarla döşenen 

giriş sahınlığı ile cumbaların zeminine karosiman döşenmiştir (Resim 241). 

 

            

Resim 240, 241- Bornova, Üniversite Caddesi üzerinde yer alan Yeşil Köşk’ten görünüş ve cumbadaki 

karosimanlardan ayrıntı. 

 

Ev içindeki zamanın çoğunun geçirildiği yaşam (oturma) odaları karosiman 

döşenen diğer bir mekandır. Isınma, oturma, misafir ağırlama gibi birçok aktivitenin 

karşıladığı bu mekan genellikle bir basamak yüksekliğindeki eşik ile giriş holü 

zemininden yükseltilmiştir. İki veya daha fazla pencere açıklığı ile sokağa açılan bu 

mekanın zemini, ısı yalıtımının sağlanması açısından çoğunlukla ahşap malzeme ile 

kaplanmaktadır. İncelenen İzmir konutlarında, zemin döşemesinde ahşaptan sonra en 

çok kullanılan diğer bir malzeme karosimandır. 20x20cm. ya da 25x25cm. ebatlarında 

                                                 
193

 Konak ilçesi Kemeraltı 2. Etap 1. Bölgedeki sınırları içerisinde kalan yapılarda cumba kullanımına 

ilişkin daha geniş bilgi için bkz. Etüd Proje Müdürlüğü, 2009, 53-61. 
194

 Köşkün Fransa’da yaşayan Pandispania Ailesi tarafından 1880’lerde yaptırıldığı bilinmektedir. Kuyulu 

Ersoy, 2003, 44. 
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ana kompozisyon oluşturan karosimanlarla kaplanan zemin genellikle dört yönden bir 

bordürle çevrelenmektedir. Konak İlçesi, Etiler Mahallesi1272/3 Sokak üzerinde yer 

alan ikiz konuttun (Resim 242) her ikisinde de yaşam odasının zeminine sarı ve bordo 

renginin hakim olduğu karosimanlar döşenmiştir (Resim 243). Her iki zeminin ortasına 

geometrik örnekli birer pano yerleştirilmiştir.  

 

             

Resim 242, 243- Konak, 1272/3 Sokak üzerinde konut ve yaşam odasından görünüş. 

 

Konutlarda yemek pişirme, yeme ve yemeğe ilişkin kapların saklanmasına 

yönelik tasarlanmış bir mekan olan mutfak zemini karosiman kullanımının tercih 

edildiği mekanlardandır. Özellikle XIX. yüzyılda Endüsrti Çağı’nın başlamasıyla 

birlikte kent su şebekesinin ve havagazı tesisatının ortaya çıkmasıyla evlerde kullanımı 

yaygınlaşmış bu mekan
195

 Anadolu-Türk geleneksel konut mimarisinde ana konut 

yapısından ayrı olarak bahçede bulunmaktadır
196

. İzmir konutlarında genellikle 

parsellerin arkasındaki servis kolunda bulunan mutfak zeminlerine karosiman 

döşenmesi (Resim 244, 245), hijyenik ortamlar yaratmak yanında rahatça silinip 

temizlenmesi açısından da tercih edilmiş olmalıdır. 

 

                                                 
195

 Sözen ve Tanyeli, 1992, 167-168. 
196

 Sözen ve Tanyeli, 1992, 167-168. 
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Resim 244, 245- Buca, Barış Manço Kültür Sokağı’nda bulunan konut ve mutfağından görünüş. 

 

Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, Gençlik Caddesi üzerinde yer alan ve 

“Kuyulu Ev”, “İngiliz Kulübü” adlarıyla anılan yapının mutfak duvarları yerden 

yaklaşık 1,5m. yüksekliğe kadar olan kısmı karosiman kaplanmıştır (Resim 246, 247). 

Duvarların nemden korunması ve ortamın hijyenikliğinin sağlanması açısından böyle 

bir uygulamanın yapılmış olduğunu düşündüğümüz konut bu uygulamanın 

saptanabildiği tek örnek olarak çalışmamızda yerini almıştır. 

 

            

Resim 246, 247- Bornova, Gençlik Caddesi üzerindeki konutun konuttan ve mutfak duvarlarından 

görünüş. 
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Yapılarda oda, mutfak, banyo gibi mekânlara geçişi sağlamak amacıyla yapılan 

koridorlar dar, uzun bir geçit şeklindedir. İzmir konutlarında ana kitlenin gerisine 

çekilen ya da bordum katta düzenlenen servis mekânlarına geçişin sağlayan koridorların 

zemini örneklerin çoğunlukla karosiman ile döşenmiştir. Döşeme, renk, desen, boyut ve 

form açısından kullanıcıların isteklerine göre şekillenmektedir. Bayraklı İlçesi’nde, 

Bayraklı Mahallesi 1631 Sokak üzerinde yer alan köşkün koridor zemininde bir kenarı 

15cm. olan altıgen şekilli karosimanlarla kaplanan zeminin 20x20cm. ebatlarındaki 

karosimanlarla oluşturulan bir bordürle çevrelendiği görülmektedir (Resim 248, 249). 

 

                   

Resim 248, 249- Bayraklı, 1631 Sokak üzerinde yer alan köşk ve koridorundan görünüş. 

 

Yapıların duvarla zeminin birleştiği yerde tabandan dışarıya çıkıntı yapacak 

şekilde ve 5-15cm. yükseklikte tasarlanan ahşap, mermer, karosiman vb. gibi 

malzemeden yapılan kuşak süpürgelik olarak adlandırılmaktadır. Zeminde kullanılan 

malzemeye göre şekillenen süpürgeliklerin İzmir konutlarındaki örneklerinin 

çoğunlukla zemin malzemesi ne olursa olsun süpürgelik için ahşap malzemenin tercih 

edildiği görülmekle birlikte, ikinci öncelikli olarak karosiman kullanılmaktadır. 

Karosiman döşeli zemine sahip mekanlarında süpürgelikler de karosimandır. Eğer 

zemin karosimanları 20x20cm. ebatlarında ise süpürgelikler 10x20cm., 25x25 

ebatlarında ise 15x25cm. ebatlarında süpürgelik kullanımı tercih edilmiştir. Genellikle 

zemindeki döşeme ile uyumlu renk ve desen seçimine özen gösterilmektedir. Örneklerin 

tamamına yakınında alt ve üst kısım yatay bir bantla sınırlandırılarak desen ortadaki boş 
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kısma yerleştirilmektedir (Resim 250). İzmir konutlarının bazı örneklerinde zemin 

döşemesinde kullanılan 20x20cm. ebatlarındaki karosimanların ortadan ikiye kesilerek 

süpürgelik bordürü olarak değerlendirildiği de görülmektedir (Resim 251). Konak ilçesi, 

Akıncı Mahallesi 1299 Sokak üzerinde bulunan ve günümüzde Konak Belediyesi 

Basmane Semt Merkezi olarak kullanılan yapının arkasına konumlandırılmış servis 

mekanlarının zeminini kuşatan süpürgeliklerde, yukarıda bahsedilen her iki tipe ilişkin 

süpürgelik örneği görülmektedir (Resim 252). 

 

 

        

Resim 250, 251, 252- Konak, 1299 Sokak üzerinde konut ve süpürgeliklerinden görünüş. 

 

90’lı yılların sonundan itibaren değişen koruma anlayışı sonucu ilgili mevzuata 

ek olarak çıkarılan ilke kararları
197

 sonucunda taşınmaz kültür varlıklarımızdan olan 

konutlarımızda yapılacak basit ya da esaslı onarımlar sırasında karosimanlar da 

özgününe ve/veya projesine uygun olarak korunmaktadır. Bu kapsamda tariflenen 

                                                 
197

 T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke 

kararında taşınmaz kültür varlıklarına müdahale biçimleri tariflenmektedir. 
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müdahale biçimlerine uygun olarak yapılan restorasyonlarda özgününde mermer olan 

ancak projesi doğrultusunda karosiman olması kararı alınan mekanlara bu malzemenin 

döşendiği açıkça görülmektedir (Res.253). Basit onarım ve restorasyon sırasında 

kullanılarak karosimanlar, retro akımı sayesinde tescilli konutlar dışında yeni inşa 

edilen apartman, hastane, sinema, alış-veriş merkezi (Resim 254) gibi farklı yapı 

türlerinin zeminlerine süsleyerek geçmişin modasını günümüze taşımaktadır.   

 

 

Resim 253- Konak, Mithatpaşa Caddesi No:1130’daki konutun karosiman döşenen giriş sahanlığı. 

 

 

Resim 254- Akçay Caddesi (Gaziemir) üzerindeki Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi’nden görünüş. 
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5. SONUÇ 

 

Yüzyıllar boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir, ticari bir liman 

kenti olarak Batı Anadolu’yu dış dünyaya bağlaması yanında, üzerinde barındırdığı 

farklı medeniyetlere ait kültür varlıkları ile de ön plana çıkmaktadır. İzmir’de farklı 

kültürlerin inançları, yaşayışları gibi nedenlerle şekillenmiş çeşitli anıtsal ve sosyal 

yapılarla birlikte, Türk evi, Levanten köşkü gibi isimlendirilen çeşitli konut türleri 

bulunmaktadır. Sivil mimarimizin birer örneği olan bu konutlar mimari kuruluşlarıyla 

toplumun sosyal ve ekonomik yapısını yansıtmaları yanında, süsleme özellikleriyle de 

döneminin zevkini ve tekniklerini sergileyen önemli yapılardır. Bu konutlardan 

özellikle Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak gibi ilçelerde bulunanları başta Levanten 

olmak üzere, Müslüman, Yahudi, Ermeni gibi çeşitli dil, din, kültür ve ekonomik yapıya 

sahip insanların bir arada yaşamına tanıklık ederek mimari çeşitliliği sunmaları 

açısından önemlidir.  

İzmir konutlarında mimari bütünün bir parçası olan ahşap, alçı, mermer, metal, 

çakıl mozaik, karosiman gibi süsleme elamanlarından bazıları hem cephelerin, hem de 

zeminlerin dekorasyonunda kullanılmıştır. Döşendikleri mekanları nemden koruyarak 

hijyenik ve çabuk temizlenebilir mekanlar yaratan karosimanlar farklı renk ve 

desenleriyle de bulundukları mekanları süslü ve güzel göstererek özellikle 19. yüzyıl 

sonu ve 20. yüzyıl ilk çeyreğine tarihlenen konutlara adeta damgasını vurmuştur. İzmir 

konutlarda döneminin zemin döşeme modasını yansıtan karosimanlar ilk defa bu 

çalışma ile ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır. 

İzmir konutlarında karosiman kullanımını konu alan çalışmamızda Bayraklı, 

Bornova, Buca, Gaziemir, Konak, Karşıyaka ilçelerindeki 600’ü aşkın konut 

incelenmiştir. İnşa kitabeleri, mimari ve süsleme özellikleri ile 19. yüzyıl sonu ve 20. 

yüzyıl ilk çeyreğine tarihlenen konutların büyük bir çoğunluğu Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu döneminde alınan kararlar ile 2863 sayılı yasanın 

oluşturduğu kurumsal yapıların (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu, 

İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İzmir 1 Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu) 
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almış olduğu genel ve münferit kararlar taşınmaz kültür varlığı olarak tescillidir. 

Gaziemir semtinde çalışma dönemimiz içerisinde kalan konutlarda karosiman 

kullanımına sahip konut saptanamamıştır. Diğer beş ilçede incelenen 532 konutun 

çeşitli mekanlarında ve cephelerinde karosiman kullanıldığı görülmüş ve belgelenmiştir. 

116 konutta ise var olduğu mülk sahipleri tarafından söylenen bu döşeme elemanının 

günün modası yeni kaplamalarla değiştirildiği öğrenilmiştir. Çalışmamız kapsamında 

incelenen konutlarda sınırsız renk seçenekleriyle karşımıza çıkan 101 farklı desene 

sahip döşeme karosu ile 5 adet pano ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.  

Özellikle Avrupa ile bağlantısını sürdüren Levantenlerin Bornova ve Buca gibi 

ilçelerdeki köşklerinin hemen hemen hepsinde kullanılan bu döşeme malzemesi pencere 

kulpu, kapı tokmağı, menteşe, çini gibi ürünlerle birlikte ithal edilerek İzmir’e 

getirilmiştir. Farklı çevrelerce, kullanımı bu konutlarda görülen karosimanlar kısa bir 

sürede günün modası haline dönüşmüştür. İmalatı kolay ve hızlı olan bu döşeme 

karolarının özellikle 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen konutların 

neredeyse tamamında kullanılması, elimizde kesin veriler bulunmasa bile İzmir’de yerel 

bir üretimin varlığına işaret etmektedir. 

Döşeme karoları form, renk, motif özellikleri ve kullanıldıkları yerler açısından 

bulundukları konutlara kimlikli ve ayrıcalıklı bir görünüm kazandırmıştır. Alsancak, 

Kemeraltı gibi semtlerdeki birçok konutun kafe, restoran, bar vb. ticaret işlevi 

kazanmasıyla bu farklılık hızlı bir dönüşüme uğrayarak sıradanlaşmıştır. Bu dönüşümde 

özellikle tescilliler başta olmak üzere tarihi değeri bulunan konutlarda İzmir 1 Numaralı 

Koruma Bölge Kurulu ile ilgili belediye
198

 izni olmadan yapılan uygulamalar sonucu 

döneminin özgün özellikleri ortadan kalkmıştır. Bu kayıplar sırasında en büyük hasarı  

konumuz olan döşeme malzemeleri almıştır. Ticaretin yoğun olarak giremediği 

Kadifekale, Karataş, Bayraklı gibi semtlerde konut olarak kullanımı devam eden 

yapılardaki karosimanlar ise fiziksel koşullardan kaynaklanan yıpranmalar dışında 

özgün hallerini koruyarak günümüze ulaşmışlardır. 

İzmir konutlarını süsleyen döşeme karolarında kare, dikdörtgen ve düzgün 

altıgen olmak üzere üç farklı form kullanılmıştır. Derz verilmeden yüzeylere döşenen bu 

                                                 
198

 Konak Belediyesi arşivinde yapılan incelemelerde özellikle Kemeraltı, Alsancak gibi semtlerdeki 

tescilli birçok konutun günümüzdeki görünümlerinin tescil fişlerindeki fotoğraflarından farklı oldukları 

saptanmıştır. 
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karosimanlarda bazen kare tek bir form olarak kullanılırken, bazen kare ve dikdörtgen, 

kare ve altıgen gibi farklı formlar kombine edilerek döşenmiştir. Gerek zemin döşemesi, 

gerekse cephe kaplaması olarak kullanılan bu karolarda en çok kullanılan form karedir. 

Kare formlu karoların 10x10cm., 15x15cm., 20x20cm., 25x25cm., ebatlarında 

üretildikleri saptanmıştır. Bu ebatlardan en çok kullanılanı 20x20cm.dir. 25x25cm.lik 

döşeme karolarının kullanımı genellikle büyük boyutlu konutlarda ve özellikle 

Bornova’daki köşklerde tercih edilmiştir. 10x10cm. ve 15x15cm. ebatlarındaki 

karoların ise yatay ve dikey eksenler üzerinde devam eden bordürlerde bağlantı karosu 

olarak kullanıldığı görülmüştür.  

Genellikle süpürgelik ve bordür karosu olarak kullanılan dikdörtgen karolar 

diğer bir formdur. 10x20cm. ve 15x25cm. ebatlara sahip bu formdaki örneklerde iki 

uzun kenar genellikle bir ya da birkaç sıra bantla sınırlandırılarak arada kalan yüzey 

bezenmiştir.  

Kullanımı yaygın olmasa da karosimanlarda görülen diğer bir form düzgün 

altıgendir. Kenar uzunlukları 11,5cm. ve 15cm. olmak üzere iki farklı ebatta 

üretildikleri saptanabilen bu formdaki karolar bal peteği görünümü verecek şeklide 

döşenmektedir. Bu formun saptanan tüm örneklerinde kullanılan ana motif altı kollu 

yıldızdır. 

Sıvı haldeki boyaların bölmelikli kalıplar içine akıtıldıktan sonra çeşitli 

işlemlerden geçirilip sertleştirildikten sonra kullanıma hazır hale getirilmesiyle üretilen 

döşeme karolarında kullanılan renkler sınırsızdır. İzmir konutlarının döşeme karolarında 

en çok kullanılan renkler siyah, beyaz, gri, kırmızı, bordo, yeşil, mavi, kahverengi ile bu 

renklerin çeşitli tonları, sarı, turuncu ve pembedir. Boyadaki renk maddelerinin karışım 

oranlarına göre renklerde tonlamalar oluşmaktadır. Bazen karar verilen bir renk ikinci 

kez hazırlanacağında boya maddeleri uygun oranlarda karıştırılsa bile aynı ton elde 

edilememektedir. İzmir konutlarını süsleyen karosimanlarda kullanım sıklığı dikkate 

alındığında en çok tercih edilen rengin beyaz olduğu görülmüştür. Genellikle bir karoda 

alan bakımından diğer renklere oranla daha fazla yer kaplaması nedeniyle bu renk 

motiflere beyaz bir zemin üzerinde bulunuyor izlenimi kazandırmaktadır. Beyaz rengin 

yoğun kullanımını siyah ve kırmızı takip etmektedir. İncelenen İzmir konutlarında tek 
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bir örnekte saptanan pembe ise en az kullanılan renk olarak çalışmamızda yerini 

almıştır. 

Çalışmamız kapsamında incelenen İzmir konutlarında kullanılan süslemeli 

döşeme karoları, kullanım özelliklerine göre ana kompozisyonu oluşturan karolar, 

bordür karoları ve pano oluşturan karolar olmak üzere üç ana grup altında 

toplanmaktadır. Geniş yüzeylerin döşenmesinde kullanılan karolar ana kompozisyonu 

oluşturan karolar, iki yandan sınırlandırılıp, iki yandan sonsuz kez tekrar ettirilecek 

şekilde düzenlenen karolar bordür karoları, geniş alanların döşenmesi için kullanılan 

ana kompozisyon karolarının genellikle ortası olmak üzere, herhangi bir yerine 

döşenerek, ana kompozisyonda farklı tasarımlar oluşturan pano oluşturan karolar olarak 

adlandırılmıştır.  

Çalışmamız kapsamında incelenen karoların geometrik, bitkisel ve 

geometrik+bitkisel motiflerle süslendiği, kare formlu bir grup karonun ise bezeme 

yapılmadan tek renkli olarak hazırlandığı görülmüştür.  

Tek renkli döşeme karoları siyah, beyaz, sarı, kırmızı gibi tek renkte ve 

bezemesiz olarak üretilen karolardır. İncelenen İzmir konutlarında tek renkli döşeme 

karolarında siyah-beyaz, kırmızı-beyaz gibi farklı iki rengin seçilip, dama görünümü 

oluşturacak şekilde zemine dizilimi tercih edilmiştir. 

Araştırmamıza konu karoların büyük bir kısmının geometrik, bitkisel ve 

geometrik+bitkisel olarak üç grupta toplanan motiflerle bezendiği görülmüştür. Bu 

motiflerde batıda Endülüs Emevileri ile İspanya’ya giren İslam sanatı, doğuda Osmanlı 

etkili Türk-İslam sanatı, Avrupa’da ise Avrupa süsleme sanatı ile 19. yüzyılda yapılan 

kazılar sonucu ortaya çıkarılan Yunan ve Roma döşeme kaplamalarının
199

 etkilerini 

görmek mümkündür. Bu etkilerin varlığı kuşkusuz geniş bir pazara ulaşmaya çalışan 

üreticilerin her ülkeye hitap edebilme isteğinden kaynaklanmaktadır. Genellikle düz, 

kırık, çapraz ve dalgalı hatlar yanında, üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, çokgen 

(genellikle beşgen, altıgen ve sekizgen), daire, haç ve yıldızlar (dört ve sekiz kollu) gibi 

kapalı şekillerin belirli bir sistem içinde birleştirilmesinden oluşan geometrik 

süslemelerde İslam sanatı etkili geçme motifleri de kullanım alanı bulmuştur. Bitkisel 

motifler ise bitkilerin sap, yaprak ve dallarıyla tasvir edilmesiyle hazırlanmıştır. 

                                                 
199

 Üstüner, 2002; Dunbabin, 2003. 
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Kaynağı Yunan sanatı olan, Helenistik akım ile doğu sanatına girdiği düşünülen palmet 

ile Mısır sanatının çok sevilen bir bitkisi olan lotus motifi
200

 ve Helenistik etkili 

sarmaşık kıvrımları
201

 sıkça kullanılan bitkisel motifler arasındadır. Çalışmamıza konu 

olan İzmir konutlarının karosiman süslemelerinde yazı ile Ortaçağ Avrupa’sında ve 

Selçuklu süsleme sanatında sıkça görülen insan ve hayvan gibi canlı tasvirlerin ve 

fantastik figürlerin kullanıldığı bir örnek saptanamamıştır. 

İncelenen karolar dikkate alındığında uygun görülen alanlar için karosiman 

seçimi yapılırken hangi tekrar sistemi kullanılacağının da önceden saptanması düzenin 

bozulmaması, kompozisyonun şaşmadan devamlılığının sağlanması açısından önemli 

olduğu anlaşılmıştır. Desenli bir karo üzerindeki desen hep aynı yöne bakacak şekilde 

yerleştirildiğinde ortaya çıkan tasarımla, karonun bir kenarı merkez alınıp diğer karolar 

bu merkez etrafında saat yönünde tam bir dönüş yapacak şekilde dizildiğinde ortaya 

çıkan tasarımdan farklı olmaktadır. Karoların bir merkez etrafında döndürülerek 

dizilmesi, İzmir konutlarında en çok tercih edilen sistemdir. 

Çalışmamız kapsamında incelenen İzmir konutlarında karosimanların hem 

zemin hem cephe kaplaması olarak kullanıldığı saptanmıştır. Dış cephelerde kaldırım 

yüzeyi, bahçe zemini, duvar panosu, saçak silmesi, kat arası silmesi, pencere-kapı 

kornişleri, konut giriş nişi iki yan duvarı, merdiven rıhtı ve giriş sahanlığının 

döşenmesinde kullanılan karosimanlar; iç mekanlarda ise giriş holü, cumba, mutfak, oda 

ve koridor zeminleri ile mutfak duvar yüzeyinde kullanılmıştır. Süpürgelikte karosiman 

kullanımı ise hem iç, hem de dış cephede görülmüştür. Günümüzde geçmişe öykünen iç 

mimarlar ve dekoratörlerin gözdesi haline gelen bu malzeme konutlar dışında apartman, 

alış-veriş merkezi, hastane gibi farklı yapı türlerinde kullanılarak bir döşeme ve süsleme 

malzemesi olarak tekrar moda olmuştur. 

Sonuç olarak, Fransa’da üretilerek Akdeniz ülkelerine ve tüm dünyaya yayılan 

karosimanlar ihraç edildikleri ülkelerin kültür, inanç, sanat anlayışı gibi etkenlerle 

şekillenerek çeşitli motif, renk ve boyutlardaki tasarımlarıyla dönemin modasını 

yansıtan önemli belgeler olarak sanat tarihindeki yerini almalıdır. 

 

                                                 
200

 Demiriz, 1979, 27. 
201

 Üstüner, 2002, 80. 
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6. SÖZLÜK 

 

Andron: Antik Yunan evlerinde erkek misafirlerin ağırlandığı konuk odası. 

Arts and Crafts: Sanatlar ve El Sanatları anlamına gelen  hareketi William Morris 

önderliğinde 19. yüzyılın sonuna doğru İngiltere'de ortaya çıkan sanat akımıdır. Bu 

akımın temel amacı döneminin ucuz ve kötü seri üretim mallarının niteliksizliğini 

vurgulayarak, geçmişin el sanatlarına dönmektir. 

Azulejo: 15. yüzyıldan sonra başta Portekiz olmak üzere İspanya, İngiltere gibi Avrupa 

ülkelerinde kilise, saray ve konut gibi yapıların iç ve dış cephelerinde süsleme ve ısı 

yalıtımının sağlanması amacıyla kullanılan, mavi ve sarı renklerle başta olmak üzere 

tüm renkler kullanılarak boyanan sırlı seramik. 

Encaustic: Kil üzerine kabartma desenli ahşap bir kalıbın bastırılması sonucu oluşan 

boşlukların genellikle beyaz renkli bir kille doldurulduktan sonra kurutulup, sırlanıp, 

fırınlanmasıyla elde edilen bir çeşit karo. 

Eşik: Kapı açıklığının alt kenarında zeminden az yükseltilmiş bölüm. 

Fayans: Porselen hamurundan biraz daha düşük kalitede bir kilden yapılan dikdörtgen, 

kare gibi formlardaki seramik duvar ya da zemin kaplama malzemesi. 

Fleur de lis: Fransızca’da zambağa verilen ad. Bu çiçeğin stilize edilmiş şekli ortaçağ 

Fransa’sında Fransa kraliyet rozeti olarak kullanılmıştır.  

Gaia: Toprak ana, bütün tanrıların soylarının çıktığı, en eski ilk tanrıça.  

Giriş sahınlığı: Merdiven kollarının başladığı ya da ulaştığı nivoda düz alan. 

Hümanizma: Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve 

Ortaçağ'ın skolastik düşüncesine karşı Avrupa'da doğup gelişen felsefe, bilim ve sanat 

görüşü, insanlık sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan bir düşünüş. 

İkonoklazma:  8.-9. yüzyılda etkin olan ve Bizans tarihinin her tür dinsel tasvirinin 

kaldırılması için girişilen çatışmalarla geçen dönem. 

Karosiman: Pigmentli çimento karışımı, mermer tozu, beyaz çimento, çeşitli mineraller 

ve suyun uygun oranlarda karıştırılıp kalıpla biçimlendirme yöntemiyle yapılan karo. 

Kasavra: Pigment karıştırılmış sıvı kıvamdaki karosiman üretiminde kullanılan 

bölmelikli kalıba dökmede kullanılan genellikle yandan saplı, ucu daralan kepçe. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/William_Morris
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
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Kortijo: İber yarımadasından Osmanlı imparatorluğuna göç eden Sefarad Yahudilerinin 

içinde yaşadıkları toplumlardan gizlenme ve azınlık olmalarından dolayı da bir arada 

yaşama ihtiyaçlarına hizmet verecek biçimde tasarlanmış içe dönük konut tipi.  

Losanj: Eşkenar dörtgen. 

Megaron: Prehistorik çağlardan itibaren Ege çevresinde uygulanmış, kısa tarafında 

sütunlu bir giriş bölümü ve bu bölümün hemen gerisinde ortasında açık bir ocak 

bulunan dikdörtgen bir odadan oluşan ev tipi.  

Mayolika tekniği: Desen yapılacak seramik formun yüzeyi astar yerine beyaz ya da 

açık renkli bir sır sürülmesiyle elde edilen beyaz fonun üzerine renkli sırlarla desenleme 

yapıldıktan sonra fırınlanması tekniğidir. Fırınlama sırasında renkli sırlarla oluşturulan 

desen eriyerek karonun yüzeyindeki sırın içine işler ve zemin sırı ile kaynaşır. 

Münhani: Düz olmayan, eğri. 

Omphalion: Doğu Roma Dönemi’nde imparatorların törenle taç giydiği mekana verilen 

ad. 

Opus sectile: Değişik biçimlerde, çoğunlukla geometrik şekillerde kesilmiş renkli taş, 

mermer gibi parçacıkların bir harç tabakası üzerinde yan yana kakılması şeklinde 

oluşturulan bir çeşit mozaiktir. 

Opus vermiculatum: 0,4-0,5mm. boyutlarındaki tesseraların yan yana, kurt şeklinde 

kıvrımlar yaparak desene uygun olarak dizilmesiyle oluşturulan mozaik tekniği. 

Pelta: Bir dışbükey ve iki içbükey yüzeyin merkezi olarak dizilişiyle oluşturulan kalkan 

biçiminde ( ) bezeme öğesi. 

Peristilli konut: Avlusunun etrafı dört yönden sütunlarla çevrelenmiş konut. 

Pigment: Her tür boyanın renk verici ana maddesi, renk molekülü. 

Portland Çimentosu: Genellikle sıva ve beton yapımında kullanılan gri ya da yeşilimsi 

gri renkli olan, kalsiyum ve aliminyum silikatlar içeren çimento türü. Geçmişi 

Romalılar’a kadar götürülen çimento 1824 de ingiliz Joseph Aspdin tarafından 

patentlenmiştir. Adını, Britanya adasının Manş kanal kıyısının Portland yarımadasında 

bulunan kireçtaşının renk benzerliğinden alan Portland çimento1870’lerde ticari olarak 

üretilmeye başlanmıştır. Bu çimentonun Türkiye’de üretimi 1911’de Darıca’da kurulan 

çimento fabrikasında başlanmıştır. 

Raport: Yüzey tasarımlarında ölçülü olarak tekrarlayan desen topluluğu, ulama. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1924
http://tr.wikipedia.org/wiki/Man%C5%9F_Kanal%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Portland
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Reform: Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması, siyasetle ve dünyasal 

etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması sonucu Katolik Kilisesi ne karşı yapılmış 

dinsel bir harekettir. 

Retro akım: Kültürel olarak eskimiş ya da modası geçmiş malzemelerin yeniden 

popülerleşerek yaygın hale gelmesi. 

Rıht: Merdiven basamağının düşey yüzeyi. 

Süpürgelik: Bir yapının içinde döşeme kaplamasının duvarla birleştiği çizgi boyunca 

yer alan, duvardan hafifçe taşmış konumda ahşap, taş, mermer, vb. malzemelerden 

yapılan inşai öge. 

Terazzo: Kirecin yakılmasıyla hazırlanmış çimento sertliğindeki madde. 

Tessera: Mozaiği oluşturan, genellikle küp biçimli küçük mermer, cam ya da keramik 

parçalarından her birine verilen ad.  

Tessera Mozaik: Mermer, taş, cam, pişmiş toprak gibi malzemelerin 0,8-3cm. 

büyüklüğünde kesilerek desene uygun olarak dizilmesiyle oluşturulan teknik. 

Veranda: Sundurmanın daha büyük boyutlarda, bütün ön cepheyi kaplayan türü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Katolik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Katolik_Kilisesi
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20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)  X 

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı  

Gri  Bordo  

Pembe   Kahverengi X 

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   
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Pencere alt yüzeyi  
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Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası X 

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik X 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

karoları. 
Giriş zeminindeki döşeme karoları. 

Yaşam odası zeminindeki döşeme 

karoları. 
Koridor zeminindeki döşeme karoları. 
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Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini X 

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

             

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Bahçe zeminindeki döşeme karoları. 

Koridor zeminindeki döşeme karoları. 



214 

 

Envanter no: 3 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Bayraklı 

Mahalle Fuat Edip Baksi 

Adres 1610 Sokak No:10 

Ada/Parsel 8776/1 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl – XX. yüzyıl başları. 

KULLANIMI 

Konut X 

Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.  X 

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil X 

Sarı X Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı X 

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş sahınlığı zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 4 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Bayraklı 

Mahalle Fuat Edip Baksi 

Adres 1610 Sokak No:12 

Ada/Parsel 8776/11 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl – XX. yüzyıl başları. 

KULLANIMI 

Konut X 

Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.  X 

15x15cm.   15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı X 

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 5 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Bornova 

Mahalle Kazım Dirik 

Adres Üniversite Caddesi No:2 

Ada/Parsel 13/4 

Yapının adı Sarı Köşk 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl ikinci yarısı. 

KULLANIMI 

Konut  

Levanten Köşkü  X 

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm.  Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik   

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz  Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri  Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

      

 

 

 

 

 
 

 

   

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş zeminindeki döşeme karoları. 

Veranda zeminindeki döşeme karoları. 

Yaşam odası zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 6 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Bornova 

Mahalle Ergene 

Adres Ankara Caddesi No:263 

Ada/Parsel 7151/1 

Yapının adı  

Yapım tarihi XIX. yüzyıl ilk yarısı. 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.) X 

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı  

Gri X Bordo X 

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini X 

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı X 

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

 

   

 

  

  

  

  

 
  

 

 

 

 

  

 
  

  

  

  

  

  

   

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 7 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Bornova 

Mahalle Ergene 

Adres 80 Sokak No:25 

Ada/Parsel 156/1 

Yapının adı Charnaud Köşkü 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl ilk yarısı. 

KULLANIMI 

Konut  

Levanten Köşkü X 

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm. X 10x20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli X Geometrik  X 

Bitkisel X Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil X 

Sarı X Kırmızı X 

Gri X Bordo  

Pembe  Kahverengi X 

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  X 

Giriş holü/sofası  X 

Yaşam odası   

Mutfak zemini  X 

Mutfak duvarı   

Koridor  X 

Süpürgelik   

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

   

    

 

 

 

            

   

  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

 

 

Koridor zeminindeki döşeme karoları. 

Yapının ana girişindeki verandanın zeminindeki döşeme karoları. 



224 

 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

         

 

 

 

 

            

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

 

 

Arka bahçeye bakan verandanın zeminindeki döşeme karoları. 

Servis girişi zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 8 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Bornova 

Mahalle Ergene 

Adres Gençlik Caddesi No:6 

Ada/Parsel 186/3 

Yapının adı Tristramp Köşkü 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl ikinci yarısı. 

KULLANIMI 

Konut  

Levanten Köşkü  X 

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 
 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.) X 

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı X 

Gri X Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini X 

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası X 

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 

Zemin kat odalarındaki zeminindeki döşeme karoları. 

Bodrum kat oda zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 9 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Bornova 

Mahalle Ergene 

Adres Gençlik Caddesi No:10 

Ada/Parsel 186/9 

Yapının adı Kuyulu Ev 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl ikinci yarısı. 

KULLANIMI 

Konut  

Levanten Köşkü X 

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 
 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz  X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri  X Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  X 

Giriş holü/sofası  X 

Yaşam odası  X 

Mutfak zemini  X 

Mutfak duvarı  X 

Koridor  X 

Süpürgelik  X 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

   
 

  

  

  

    

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 

Mutfak duvarındaki döşeme karoları. 



229 

 

Envanter no: 10 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Bornova 

Mahalle Ergene 

Adres Üniversite Caddesi No:5 

Ada/Parsel 199/3 

Yapının adı Pandispania Köşkü (Yeşil Köşk) 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl ikinci yarısı. 

KULLANIMI 

Konut  

Levanten Köşkü  X 

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm. X 

20x20cm.  Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm. X Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı  

Gri X Bordo X 

Pembe  Kahverengi X 

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Cumba zemini X 

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik X 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 
 

 

  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Cumba zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 11 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Buca 

Mahalle Dumlupınar 

Adres 86 Sokak No:44  

Ada/Parsel 61/26 

Yapının adı - 

Yapım tarihi 1875 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 
 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik   

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 12 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Buca 

Mahalle Dumlupınar 

Adres 85 Sokak No:6  

Ada/Parsel 61/28 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli X Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri  Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu  X Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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Envanter no: 13 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Buca 

Mahalle Dumlupınar 

Adres Uğur Mumcu Caddesi No:51  

Ada/Parsel 96/5 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik   

Bitkisel X Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz  Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri  Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

        
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 

Veranda zeminindeki döşeme karoları. 

Saçak altı silmesi olan döşeme karoları. 
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Envanter no: 14 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Buca 

Mahalle Dumlupınar 

Adres Uğur Mumcu Caddesi No:35  

Ada/Parsel 102/7 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 
 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı X 

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

      

  

   

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş sahınlığı zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 15 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Buca 

Mahalle Dumlupınar 

Adres Barış Manço Kültür Sk.No:12-14 

Ada/Parsel 103/7-8 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı X 

Gri X Bordo X 

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  X 

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi X 

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

         

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Kaldırım zeminindeki döşeme karoları. 

Saçak altı silmesi olan döşeme karoları. 
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Envanter no: 16 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Buca 

Mahalle Dumlupınar 

Adres Erdem Caddesi No:53 

Ada/Parsel 424/7 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı X 

Gri  Bordo X 

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini X 

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Koridor zeminindeki döşeme karoları. 

Bahçe zeminine düzensiz yerleştirilmiş döşeme karoları. 

Koridor zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 17 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Buca 

Mahalle Vali Rahmi Bey 

Adres 123 Sokak No:4 

Ada/Parsel 748/71 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil X 

Sarı X Kırmızı X 

Gri X Bordo X 

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini X 

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

   

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 

Mutfak ve koridor zeminindeki döşeme karoları. 



245 

 

Envanter no: 18 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Buca 

Mahalle Vali Rahmi Bey 

Adres Hayrettin Paşa Caddesi No:147 

Ada/Parsel 7151/1 

Yapının adı Forbes Köşkü 

Yapım tarihi 1908 ilk inşa-1909 yangın-1910 yeniden inşa. 

KULLANIMI 

Konut  

Levanten Köşkü  X 

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli X Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini X 

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

     
  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Veranda zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 19 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Karşıyaka 

Mahalle Tuna 

Adres Cemal Gürsel Caddesi No:140 

Ada/Parsel  

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz  Mavi X 

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı X 

Gri  Bordo  

Pembe  Kahverengi X 

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi X 

Kat arası silmesi X 

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Silme olarak kullanılan döşeme karoları. 
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Envanter no: 20 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Çankaya 

Adres 780 Sokak No:10 

Ada/Parsel 793/10 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 
 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   15x25cm.   

15x15cm.   25x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  X 

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı X 

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

     

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Kaldırım zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 21 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Çankaya 

Adres 780 Sokak No:4 

Ada/Parsel 793/13 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

      

 

                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   15x25cm.   

15x15cm.   25x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı X 

Gri X Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  X 

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı X 

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş sahınlığı zeminindeki döşeme karoları. 

Kaldırım zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 22 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Hurşidiye 

Adres 1301 Sokak No:20 

Ada/Parsel 357/22 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XX. yüzyıl başları. 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

      

 

 

 

                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   15x25cm.   

15x15cm.   25x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik   

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi X  

Krem  Yeşil X 

Sarı  Kırmızı  

Gri  Bordo X 

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu  X Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Katalog no: 23 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Hurşidiye 

Adres 1299 Sokak No:11 

Ada/Parsel 374/33 

Yapının adı Konak Belediyesi basmane Semt Mrk. 

Yapım tarihi XIX.-XX. Yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

                  

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.  X 

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı X 

Gri X Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası X 

Mutfak zemini X 

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik X 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

               

 

 

 

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Müştemilat koridoru zeminindeki döşeme karoları. 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Müştemilat odalarının zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 24 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Kurtuluş 

Adres 940 Sokak No:4 

Ada/Parsel 382/74 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

      

 

                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   15x25cm.   

15x15cm.   25x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik   

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo X 

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı X 

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş sahınlığı zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 25 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Yeni 

Adres 806 Sokak No:4 

Ada/Parsel 390/39 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 
                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   15x25cm.   

15x15cm.   25x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı X 

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş nişi iki yan duvarı döşeme karoları. 
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Envanter no: 26 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Tuzcu 

Adres 782 Sokak No:8 

Ada/Parsel 450/15 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10X20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı X 

Gri X Bordo X 

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 27 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Tuzcu 

Adres 780 Sokak No:4 

Ada/Parsel 450 / 22 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. Yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN FOTOĞRAFLAR 

 

 

 

      

 

                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo X 

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 28 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Dayıemir 

Adres 756 Sokak Çıkmazı No:50  

Ada/Parsel 461/31 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 
 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı  

Gri  Bordo X 

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi X 

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 29 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Çankaya 

Adres 133 Sokak No:14-16 

Ada/Parsel 807/7-8 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 
 

 

 
 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.  

15x15cm.   15x25cm. X 

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı X 

Gri X Bordo X 

Pembe X Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi X 

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Pencere alt yüzeyindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 30 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Köprü 

Adres 131 Sokak No:18 

Ada/Parsel 813/7 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XX. yüzyıl ilk yarısı. 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm.  Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli X Geometrik X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil X 

Sarı X Kırmızı X 

Gri X Bordo  

Pembe X Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Cumba zemini  

Bahçe zemini X 

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı X 

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini X 

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

 

 

  

 

 

    

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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Katalog no: 31 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Güzelyalı 

Adres Mithatpaşa Caddesi No:1126 

Ada/Parsel 862 / 16 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. Yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN FOTOĞRAFLAR 

                  

 
 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.  X 

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli X Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi X 

Krem  Yeşil X 

Sarı X Kırmızı X 

Gri X Bordo X 

Pembe   Kahverengi X 

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi X 

Saçak altı silmesi X 

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi X 

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini X 

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik X 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

               

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Mutfak (bodrum kat) zeminindeki 

döşeme karoları. 

Mutfak (bodrum kat) zeminindeki 

döşeme karoları. 

Koridor (bodrum kat) 

zeminindeki döşeme karoları. 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

 

  

  

  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Koridor (bodrum kat) 

zeminindeki döşeme karoları. 

Silme olarak kullanılan döşeme karolarından detaylar. 
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Envanter no: 32 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Göztepe 

Adres 88 Sokak No:27 

Ada/Parsel 944/10-11 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut  

Levanten Köşkü X 

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil X 

Sarı X Kırmızı X 

Gri X Bordo X 

Pembe X Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

   

 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

 

Saçak altı silmesi döşeme karoları. 

 

 

10 -11 parselde yer alan konutların giriş holü zemindeki döşeme karoları. 

 

 

Saçak altı silmesi döşeme karoları. 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

                         

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

 

10 parselde yer alan konutun bodrum kat koridorunun zemindeki döşeme karoları. 

 

 

11 parselde yer alan konutun bodrum kat koridorunun zemindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 33 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Kültür 

Adres Şair Eşref Bulvarı No:31 

Ada/Parsel 1180/1 

Yapının adı İzmir Atatürk Lisesi lojmanı 

Yapım tarihi 1888 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 
 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı X 

Gri X Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı X 

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş sahınlığı zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 34 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Alsancak 

Adres Atatürk Bulvarı No:264 

Ada/Parsel 1215/3 

Yapının adı Yunanistan Konsolosluğu  

Yapım tarihi XIX.-XX. Yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

      

 
                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı  

Gri  Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu  X Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini X 

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Koridor (zemin kat) zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 35 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Etiler 

Adres 1273 Sokak No:4 

Ada/Parsel 450 / 22 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri  Bordo X 

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 

 



284 

 

Katalog no: 36 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Etiler 

Adres 1272/3 Sokak No:2 

Ada/Parsel 1524 / 28 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. Yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 
 

 
                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi   

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı X 

Gri X Bordo X 

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı X 

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

  

  

 

 

 

    

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Konut giriş nişi iki yan duvarındaki döşeme karoları. 
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Envanter no: 37 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Etiler 

Adres 1273 Sokak No:4 

Ada/Parsel 450 / 22 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX.-XX. yüzyıl başları 

KULLANIMI 

Konut X  

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

                  

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.   10x20cm.   

15x15cm.   15x25cm.   

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.   Düzgün altıgen (15cm.)   

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Bej X Mavi   

Krem X Yeşil X 

Sarı  Kırmızı  

Gri  Bordo  

Pembe   Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş nişi iki yan duvarındaki döşeme karoları. 
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Envanter no: 38 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Altınordu 

Adres 961 Sokak Çıkmazı No:16 

Ada/Parsel 461/31 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 
 

 

 
 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı  

Gri X Bordo X 

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini X 

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 39 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Altınordu 

Adres 967 Sokak No:16  

Ada/Parsel 1546/122 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 
 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik   

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini X 

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 40 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Pazaryeri 

Adres 945 Sokak Çıkmazı No:30  

Ada/Parsel 1546/122 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil X 

Sarı  Kırmızı X 

Gri  Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi   

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini X 

Mutfak duvarı  

Koridor X 

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 
 

 

 

 

58dj  

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 



294 

 

Envanter no: 41 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Tuzcu 

Adres 776 Sokak No:40  

Ada/Parsel 2910/60 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi X 

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri  Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 42 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Tuzcu 

Adres 770 Çıkmazı No:73 

Ada/Parsel 461/31 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 
 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik   

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik  X 

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı X Kırmızı  

Gri X Bordo X 

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 43 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Tuzcu 

Adres 770 Sokak No:35 

Ada/Parsel 2910/119 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik   

Bitkisel X Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri  Bordo X 

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah  

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini X 

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş holü zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 44 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Tuzcu 

Adres 770 Sokak No:33 

Ada/Parsel 2910/120 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini X 

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası  

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 



301 

 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Bahçe zeminindeki döşeme karoları. 
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Envanter no: 45 

SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

KONUTUN 

KONUMU VAZİYET PLANI 

 

İlçe Konak 

Mahalle Tuzcu 

Adres 772 Sokak No:50 

Ada/Parsel 2910/170 

Yapının adı - 

Yapım tarihi XIX. yüzyıl-XX. yüzyıl ilk çeyreği 

KULLANIMI 

Konut X 

Levanten Köşkü   

DÖŞEME KAROSUNUN  

 

 

 

FORM ÖZELLİKLERİ 

10x10cm.  10x20cm.  

15x15cm.  15x25cm.  

20x20cm. X Düzgün altıgen (11,5cm.)  

25x25cm.  Düzgün altıgen (15cm.)  

MOTİFLER 

Tek renkli  Geometrik  X 

Bitkisel  Bitkisel+Geometrik   

RENK ÖZELLİKLERİ 

Beyaz X Mavi  

Krem  Yeşil  

Sarı  Kırmızı  

Gri X Bordo  

Pembe  Kahverengi  

Hardal Sarısı-Turuncu   Siyah X 

KULLANILDIĞI YERLER 

Kaldırım üst yüzeyi  

Bahçe zemini  

Pencere alt yüzeyi  

Saçağın zemine bakan iç yüzeyi  

Saçak altı silmesi  

Kat arası silmesi  

Pencere –kapı kornişi  

Konut giriş nişi iki yan duvarı  

Merdiven rıhtı  

Giriş sahınlığı  

Veranda zemini  

Giriş holü/sofası X 

Yaşam odası  

Mutfak zemini  

Mutfak duvarı  

Koridor  

Süpürgelik  

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 
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SÜSLEME TASARIMI AÇISINDAN İZMİR KONUTLARINDA DÖŞEME KAROLARI 

 (19. YÜZYIL-1923) ENVANTER ÇALIŞMASI 

FOTOĞRAFLAR VE ÇİZİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hazırlayan:                Aygül UÇAR Danışman:           Prof. Dr. Bozkurt ERSOY 

Giriş sahınlığı zeminindeki döşeme karoları. 
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başladı. 2007'de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı yüksek lisans 

eğitimini "Kırım Bahçesaray’daki Türk-İslam Eserlerinde Süsleme" başlıklı tez 

çalışmasıyla 2009 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sonrası ara vermeden Ege 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı doktora programına 
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dergilerde yayınladı. Halen İzmir Konak Belediyesi'nde Sanat Tarihçisi olarak görev 
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ÖZET: 

 

19. yüzyıl ortalarında Fransa’da üretilen süslemeli döşeme karoları ticaret yoluyla 

Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır. İstanbul, İzmir, Mersin gibi 

liman kentlerinde yaşayan Levanten aileler aracılığıyla Osmanlı coğrafyasında da kullanım 

alanı bulan bu dekorasyon elamanı karosiman adıyla tanınmıştır. Döşendikleri mekanları 

nemden koruyarak çabuk temizlenebilir hijyenik mekanlar yaratan karosimanlar kısa bir 

sürede günün modası haline gelmiştir. Karosimanlar, okul, hastane, kütüphane gibi kamusal 

yapılar yanında konutlarda da geniş bir kullanım alanı bulmuştur. İzmir konutlarında hem 

cephelerin, hem de zeminlerin dekorasyonunda yer alan bu süslemem elemanı farklı form, 

renk, motif, süsleme tasarımları ve kullanım yerleri açısından İzmir konutlarına kimlikli ve 

ayrıcalıklı bir görünüm kazandırmıştır. 

 

ABSTRACT: 

 

In the middle of the 19th century, ornamental floor tiles manufactured in France 

spread all over the world especially in Mediterranean countries.This decoration element 

which also found an area of usage in the Ottoman geography through levantine families is 

known as cement tile. Cement tiles, which created effaceable hygienic environments by 

protecting the environments they are tiled from moisture became fashion of the moment after 

a short time. Besides public places like schools, hospitals, libraries, cement tiles, found a wide 

area of usage in the residences, too. In the This ornamental element taking place in İzmir 

residences in the decoration both on the floors and facades  made İzmir residences over from 

the point of different form, colour, motive, ornamental designs and places of use. 

 

 

 

 
 


