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Ev, Saray, Köflk ve Kas›rlar
Evler
‹nsan, yerleflik düzene geçmeden önce geçici bar›naklar yapm›flt›. Mamut gibi iri hayvanlar›n difllerinden, kemiklerinden, kürklerinden yararlanm›flt› bunun için… Ya da ›l›man
iklimi olan yerlerde a¤aç dallar›ndan, yapraklar›ndan yararland›.
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Resim: 2

Neolitik Dönem
Bugünkü bilgilerimizle, topra¤›n ilk ifllendi¤i, buna ba¤l› olarak da
ilk yerleflmenin gerçekleflti¤i yer Diyarbak›r’la Elaz›¤ aras›nda,
Ergani’den 6 km. uzakl›ktaki Çayönü’dür.
Çayönü, Hilar suyunun k›y›s›ndad›r. Prof. Dr. Halet Çambel ile
Prof. Dr. Robert Braidwood kaz›p ortaya ç›karm›fllard›r.
Sulanmas› kolay düzlük bir alandad›r. Yap›lar sudan, nemden
korunmak için tafltan bir subasman üzerine oturtulan kerpiç duvarlarla yap›lm›fllard›r.

Resim: 1
Hayvan kemiklerinden yap›lan
bar›naklar.
Resim: 2
A¤aç dallar›ndan yap›lan
bar›naklar. (Sey, 1999, 3)
Resim: 3
Çayönü çamurdan ev maketi.
(Özdo¤an - Baflgelen, 2007, 73)

Resim: 3

Kerpiçin Çayönü’ndeki boyutlar› 40 x 40 x 10 (ana) ile 20 x 40 x 10 (kuzu) dur. Çayönü’nde
kerpiç, kap›, kumilya duvar› (çat›n›n çevresini çeviren yar›m kerpiç kal›nl›¤›ndaki alçak korkuluk
duvar›), çörten (çat› suyunu ak›tmak için b›rak›lan yar›k) ve mozai¤e benzeyen döfleme kaplamas›
gibi yap› ayr›nt›lar› saptanabilmektedir.
Prof. Dr. Ufuk Esin’in kaz›lar›yla ortaya ç›kar›lan Afl›kl›höyük’ün de Çayönü ile efl yaflta
oldu¤u belirlenmifltir. Bu evrede birleflmelerin kolaylaflmas› için ev tasarlar›,
yuvarlakl›ktan dörtgene dönmüfltür. Kad›n›n a¤aç dallar›n› örüp üzerine çamur s›vayarak
çanak yapmas› gibi, duvarlar da dallarla örülüp üzerleri s›vanarak yap›lm›flt›r.
Bak›r Ça¤
‹lk kuruluflu 9400 y›l öncesine varan Çatalhöyük’de evler düz daml›d›r. ‹çlerine damdaki
delikten merdivenle inilerek girilir. Bu delikten hava, ›fl›k al›rlar… Hemen alt›nda yak›lan
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ateflin duman› buradan ç›kar… Ateflin yand›¤› yer mutfak olarak kullan›lan merdiven
alt›d›r. Buradan ç›kan duman, ev içini sinekten korur. Uzun evrede s›tma en önemli
y›k›md›r çünkü…
Bir ana oylumdan, bir de onun arkas›ndaki kilerden oluflur ev. Ana oylum, ifllevlere göre,
duvar k›y›lar›na s›ralanm›fl minderler gibi bölümlenmifltir. Tap›nma yeri olarak
görülebilecek bo¤a boynuzlar› ile süslenmifl duvarda do¤um yapan kad›n (Ana Tanr›ça)
kabartmas› vard›r. Bafl köfledeki dörtgen bölüm en yüksek yerdir. Buraya gömü de yap›l›r.
Ortada üretim vard›r…
Do¤al camdan (obsidiyen) ayg›tlar yap›l›r burada… Duvarlarda av görüntüleriyle resimler
vard›. Düz damlar›nda da insan çal›flmaktad›r, kimi ifllerini uygun havalarda burada
görmektedir.
Çatalhöyük evinin döflemesi de toprakt›… Üzerinde dolafl›la dolafl›la ufalan›yordu. Her
dönem yeniden çamurla s›van›rd›. Böylece döfleme yükselerek, evin içinde ayakta durulamaz olurdu. Bu durumda evin duvarlar› yar› bellerinden y›k›larak evin içi doldurulur,
üzerine yeni bir ev kurulurdu. Bu yeni bir yerleflme demektir. Bu yeni doku eskisinin üzerine kuruldu¤u için yerleflme git gide yükselir. Bu yükseltiye “höyük” diyoruz.
Çatalhöyük’te 18 katman, Troya’da 9 katman, Beycesultan’da 42 katman saptanabiliyor.
Çatalhöyük, düz alandan 21 metre yüksekliktedir. Çatalhöyük’de birbirine bitiflik evlerin
aras›nda yer yer boflluklar var. Buralar çöplüktü… Belki insan›n, hayvan›n d›flk›lama yeri
olarak da kullan›l›yordu.
Canhasan’da, Hac›lar’da iki katl› çözümler bafllad›. Altta ah›r vard›. Üst kat yaflam
alan›yd›…
Son y›llarda yap›lan kaz›lar Anadolu’nun, Neolitik dönemin oda¤›n› oluflturdu¤unu ortaya
koymufltur. Bak›r ça¤›nda Troya, Yortan, Beycesultan (Denizli), Yumuktepe (Mersin) ve
Kutsal Ayça (Hilâl) en önemli yerlerdi. Beycesultan’da M.Ö. 3000’de ilk megaron (dikdörtgen büyük bir oylumun önünde iki yan› kapal› önü aç›k bir girifl bölümü olan yap› türü) görülüyor. Dörtgen
ana oylumun tavan›n›n ortas›nda bir delik vard›r. Deli¤in tam alt›nda, dam› tutan 4 dire¤in
aras›nda atefl yakma yeri vard›r. Bütün bunlar Çatalhöyük’ü an›msat›r…
Önceleri megaronun ilk örne¤inin M.Ö. 1500’lerde Girit’te, Miken’de bulundu¤una
inan›l›yordu. Oysa Prof. Dr. Mükerrem Anabol M.Ö. 3000’de Beycesultan’da
gerçeklefltirilmifl megaronu ortaya ç›kard›.

Resim: 4

Resim: 4
Çatalhöyük, oda içi.
Resim: 5
Beycesultan, megaron plan›.
(Bektafl, 2007, 15)
Resim: 6
Demircihöyük’te megaronlar.
(Sey, 1999, 31)
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Resim: 7
Troya’da megaron.
(Sey, 1999, 35)
Resim: 8
Çifte megaron.
(Sey, 1999, 49)

Örne¤in Demircihöyük’de de (M. Ö. 3000) megaronlar bir çemberi oluflturacak biçimde
s›ralanm›fllard›r… Arka duvarlar› savunmay› sa¤lamak için kal›n tutulmufltu…
Karatafl / Semayük’de de M.Ö. 3000’lerden, ‹lk Tunç Ç a¤›’ndan megaronlar vard›r.
Troya’daki megaronlar ise (M. Ö. 2500 - 2200) boyutlar›yla çok büyüyerek “saray”lafl›rlar.

Resim: 9
Troya’dan megaron (M.Ö. 3000).
Resim: 10
Troya’dan tap›nak olarak kullan›lan
megaron (duvarlar›n üzeri ytongla,
yeni kerpiçlerle korunmufl).
Resim: 11
Priene, avlulu ev
(Sey, 1999, 59)
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Resim: 10

Troya’da Prof. Dr. Manfred Korfman’›n buldu¤u megaron, içindeki sunular›yla birlikte
ortaya ç›km›flt›r. Bu buluntu, megaron çözümünün, tap›na¤›n da öncülü oldu¤unu
kan›tlad›.
Özetle; konut ile tap›na¤›n kökenlerinin yurdumuzda oldu¤unu iç erinciyle söyleyebiliriz.
M.Ö. 7. yüzy›ldandan sonra Bat› Anadolu’da megaron çözümü baflatt›r. Bu ça¤da Eski
‹zmir’de “çifte megaron” bulundu. Bu çözümde yanyana iki megaron bir çat› alt›ndad›r…
‹ki katl›, çok odal›d›r… Daha sonra ortaya ç›kan prostasl› evlerin de öncülüdür. Ege’de
megaron, eklenen odalarla çeflitlenir.
Yeryüzünde bugünkü bilgilerimize göre ilk yerleflme Çayönü Anadolu’dad›r. ‹lk megaronun yarat›ld›¤› yer Anadolu’dur. Megaronun tap›na¤a evrildi¤i yer Anadolu’dur.

Resim: 11

Priene / Avlulu Ev
Miletos’lu Hippodamos, daha önce kimi kurallar› uygulanm›fl ›zgara düzenli kentin belli
ilkelerini saptar. Bir araya getirir… M.Ö. 5. yüzy›lda Priene bu ilkelerle yoktan var edilir.
Bu bir ilktir. Priene’de, kentli say›lanlar›n efl büyüklükte parselleri vard›. Evlerin konumlar›, büyüklükleri de eflittir. Demokrasi ilkesi denilebilecek bu durum ne var ki yaln›z
kentli say›lanlar içindir. Toplumun neredeyse dörtte üçünün (kölelerin, görevlilerin, hizmetlilerin
vb.) bu demokraside yerleri yoktu…
Etkileri Bat›da da günümüze dek süren Priene’deki ev türü avluludur. Bu avluya egemen
olan, önünde prostas› (bir tür hayat) ile oturma odas›d›r (oikos).
Oturma odas›n›n bir yan›na banyo olarak kullan›ld›¤› düflünülen bir oylum, hayata da
(prostasa) erkekler için söylefli, flölen (sympozion) odas› (andron) eklenir. Avlunun öteki yanSay› 13, 2012
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lar›na da, ifllik, depo gibi kimi hizmet odalar› eklenir.
Özellikle avlu, iklimimizin gerektirdi¤i çok önemli bir ögedir. Bugün yeteri günefli
olmayan kuzey ülkelerinde bile bu çözüme öykünülmektedir. Bu çözüm ayr›ca aç›k (›fl›k),
yar› aç›k (yar› ›fl›k), kapal› (›fl›ks›z) oylumlar›n dengesini de sa¤lar… Geçifllerde gözün ›fl›¤a
uyumu kolaylafl›r.
Peristilli Ev
M.Ö. 3. yüzy›lda, Helenimsi (Helenistik) dönemde, ilk izleri Priene’de görülen “peristilli
ev” çözümü baflatt›r. Bu tür, vars›llar›n oturabilece¤i evdir… Bir avlunun çevresine önce
direkler, sonra gezenek, ondan sonra da odalar s›ralanm›flt›r. Eninde sonunda bu da “avlulu ev” çözümüdür. Çözüm daha çok Anadolu’nun Roma egemenli¤inde oldu¤u dönemde
görülür. Örne¤in, Perge’de, Do¤u Roma’da (Bizans’ta), sonra da Osmanl› döneminde ‹stanbul, tüm taflraya yaflama kültürü da¤›t›r. ‹stanbul “kent”tir. Do¤u Roma döneminde Eskil
(Antik) Ça¤’›n yaflama biçimi bir yere dek etkilidir. Ancak eskil kentlerin küçülmelerinden
de anlafl›laca¤› gibi, yoksullaflma bafllam›flt›r. Tek tanr›c›l›k, çok tanr›c›l›¤› dinsizlik
sayd›¤› için, geçmifl ça¤dan kalanlar› yok etme¤e çal›flm›flsa da avlulu çözümden pek
ayr›l›nmam›flt›r.
Selçuklu Dönemi
Bizans kentiyle Selçuklu kenti kavramlar›n› ay›rt edebilmek zordur. Selçuklu var olan›n,
önünde buldu¤unun içine kaynam›flt›r bir anlamda. Tüm etkilenmelerini bir senteze
yu¤urmay› bilmifltir. Selçuk ile Do¤u Roma günlük yaflama biçiminde “kerevet” ortakt›r.
Kentlerde ‹slam›n getirdi¤i, “y›kanma” zorunlu¤u, Hristiyanla Müslüman evlerinde en
önemli ayr›md›r. H›ristiyan mahalle hamam›na giderken, Müslüman yunmal›k çözümünü
odas›na dek sokmufltur.
K›rsal kesimde varl›¤a göre tek ya da iki katl› ev, duvarlarla çevrili bir bahçe içindedir.
Hizmet bölümleri (y›kanma yeri, mutfak, depolar vb.) bahçededir.
Varl›kl›lar›n tafltan kule evleri yan›nda yoksullar›n bir ya da iki odal› barakams› evleri
sürer… Yerlefliklerin kasabas›yla, göçebelerin k›rsal yerleflmesi aras›nda bir denge oluflur.
Bu bir ifl bölümünü de getirir. Birinciler daha çok zanaatla u¤rafl›rken, ikinciler kasaban›n
pazar›na ya¤, peynir, yo¤urt, et vb. gibi çiftçili¤e, hayvanc›l›¤a dayal› ürünleri getirirler.
Yerleflik olmayanlar›n topak evleri (yurt), karaçad›rlar›, alaç›klar› son ça¤lara dek
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Resim: 14

Resim: 15

Resim: 12

Resim: 12
Bergama’da peristilli ev (saray) plan›.
(Akurgal, 1978, 75)
Resim: 13
Yunmal›k. (Bektafl, 2007, 154)
Resim: 14
Yunmal›k kapa¤›. (Bektafl, 2007, 154)
Resim: 15
Bodrum, Müskebi’de kule-ev.
(Sey, 1999, 133)
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Resim: 16

Resim: 17
Resim: 16
Topak ev.
Resim: 17
Karaçad›r.
Resim: 18
Alaç›k.
(Sey, 1999, 113)

Resim: 18

sürmüfltür.
Bütün Akdeniz k›y›lar›nda oldu¤u gibi yaz›n yaylaya göçme, k›fllar› ise k›y›daki (ovadaki)
evinde kalma gibi bir yaflama biçimi Anadolu’da da sürdürülmüfltür. Yayladaki ev yaz›n
nem, s›cakl›k aç›s›ndan daha iyi yaflama ortam› sa¤lar. Bu bir yandan da k›fla haz›rl›klar›n
yap›ld›¤› evredir.
Geçici olarak kullan›lan ama kendileri geçici olmayan yap›lardan oluflan yayla

Resim: 19
Manavgat. (Belen, 1999)

Resim: 19

yerleflmesinin Manavgat k›y›s›nda, Bolu da¤lar›nda, Do¤u Karadeniz’de oldu¤u gibi,
Anadolu’da ilginç, nitelikli örnekleri vard›r.
Osmanl› Dönemi
Osmanl› saray›n›n, ayr›ca ‹stanbul’u örnek alan Edirne, Bursa, Manisa, Amasya gibi
yönetim özeklerinin yönetici konutlar›n›n bir iç bölümü bir de d›fl bölümü vard›r. Konutun
“iç” bölümü özel yaflam içindir: Harem. “D›fl” bölüm ise bir yönetim birimidir:
Selaml›k… Selaml›k kamuya aç›kt›r…
‹stanbul’da “hücre”, “oda” denilen tek katl›, tek odal› (tuvalet, su kullan›mlar› ortak) konutlar,
Do¤u Roma’da da, Osmanl›’da da alt gelirlilerin bar›nma biçimidir.
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Resim: 20

Resim: 21

Osmanl› döneminde bizim “oda” dedi¤imiz birime “ev” denmektedir. Bir ev ya da oda,
bir çekirdek aileyi bar›nd›r›r. Oda iki bölümlüdür. Bir seki alt›, bir de bir basamak daha
yüksek olan seki vard›r…
Seki ana ögedir. Bir oca¤›, oturma sedirleri vard›r. Hem oturma odas›d›r, hem de yemek
yenir, yat›l›r; abdest al›n›r, namaz k›l›n›r. Seki alt›nda, yüklük vard›r (yataklar›n, yorganlar›n
yast›klar›n kondu¤u, onlar›n ölçülerine uygun büyük dolap) fincanl›k vard›r, tafl dolap, odunluk, yunmal›k vard›r. Hepsi bir dolap gibi duvara s›ralan›rlar. Oda kap›s› seki alt›na aç›l›r… Kap›
aç›l›nca hemen içerisi görülmeyecek gibi düzenlenmifltir.
Oda’n›n say›s›, önündeki “hayat”›, avlusu, bahçesiyle birlikte önce tektir. Sonra aile
büyüdükçe (çocuklar yetifltikçe) say›lar› artar. Daha da sonra bölünmesi de olanakl›d›r. Ev
aileyle birlikte büyüyebiliyor. Ya da sonradan bölünebiliyor...
Büyük evlerde, konaklarda flöyle bölümler de olurdu: Namaz, kitapl›k, arz, divan odas›
gibi…
19. Yüzy›l
19. yüzy›lda Osmanl› yaflama kültürü üst düzeye ulafl›r. ‹stanbul’da üretilen yaflama
kültürü taflraya örneklik eder. Gene de taflra kendi kültürünü ona katmay› bilir.
Bütün yörelerde ilke birli¤i vard›r. Yap› gereci aç›s›ndan durum flöyledir;
● Yeterli ya¤›fl alan yerlerde yeflil dokunun, a¤aç vars›ll›¤›n›n sonucu, yap› gereci olarak

Resim: 22
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Resim: 20
Oda plan›. (Bektafl, 2005, 45)
Resim: 21
Geçmiflte, son çözüme aflamalarla
var›l›yor, ev aile ile birlikte
büyüyor. (Bektafl, 2005, 44)
Resim: 22
Türkiye’nin bitki örtüsü haritas›.
(Bektafl, 2007, 49)
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Resim: 23
Tasar tipleri: sofas›z çözüm.
(Bektafl, 2007, 144)
Resim: 24
Tasar tipleri: L sofal› çözüm.
(Bektafl, 2007, 146)
Resim: 25
Tasar tipleri: iç sofal› çözüm.
(Bektafl, 2007, 148)
Resim: 26
Tasar tipleri: d›fl sofal› I çözüm.
(Bektafl, 2007, 145)
Resim: 27
Tasar tipleri: d›fl sofal› U çözüm.
(Bektafl, 2007, 147)
Resim: 28
Tasar tipleri: orta sofal› çözüm.
(Bektafl, 2007, 149)

Resim: 23

Resim: 26

ahflap baflatt›r.
● Yeterli ya¤›fl almayan, ancak taflça vars›l yörelerde yap› gereci taflt›r.
● Tafl›n bile olmad›¤› yörelerde yap› gereci toprakt›r.
● Bunlar›n belli bir dengede var oldu¤u yörelerde kar›fl›k gereç kullan›m›, yap›m yöntemi
geçerlidir.
‹lkeler
Yaln›zca vars›llar›n konutlar›n› düflünerek de¤il de, ortalama olarak bak›ld›¤›nda Türkiye
evlerinin ortak ilkelerini flöyle s›ralayabiliriz.
● Yaflama (-insana), do¤aya, çevre koflullar›na uygunluk, sayg›…
- Do¤an›n kan dolafl›m› içinde olmak… Havay›, suyu, topra¤› kirletmemek…
● Gerçekcilik, ak›lc›l›k…
● ‹çten d›fla çözüm…
- Önce “iç”in (özün, ifllevin) çözümü; d›fl›n buna göre uyumla biçim almas›…
● “‹ç”le “d›fl”›n uyuflumu… Yalan söylememek…
● Tutumsall›k…
● Kolayl›k…
● Ölçülerin insan bedeninden ç›kmas›…
● Gereçlerin, yap›m yönetiminin en yak›ndan seçilmesi…
● Esneklik, kuflaklara göre de¤iflebilme, büyüyüp, küçülebilme…

Resim: 24
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Resim: 25

Resim: 28
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Bugün Türkiye Cumhuriyeti egemenli¤i alt›ndaki topraklardaki evlere "Türk Evi"
diyoruz. Bulgaristan’dakilere Bulgarlar Bulgaristan evi; Makedonyal›lar Makedonya evi
vb. diyorlar.
Saraylar
Türk evine, vars›ll›¤›n, olanaklar›n en genifl olmas› durumuna, örne¤in
sultanlar›n, sadrazamlar›n evlerine “saray” diyoruz. Saraylar, sofalarla
bölümlenmifl olarak bir bak›ma gene Türk Evi ilkeleriyle gerçeklefltiriliyorlar. Buna örnek olarak Dolmabahçe, Ç›ra¤an, Beylerbeyi, Arnavutköy
Çifte Saraylar› gösterebiliriz.

Resim: 29
Dolmabahçe Saray›.
(Eldem, 1986, 146-147)
Resim: 30
Abdülmecid Köflkü.
Resim: 31
Abdülmecid Köflkü, iç mekân.
Resim: 32
Mürsel Pafla, tafl oda.
(Bektafl, 2001, 238)
Resim: 33
S. Sirer Yal›s›. (Eldem, 1982, 49)
Resim: 34
Gecekondular, Ankara.

Resim: 29

Köflkler
Saraylar›n, konaklar›n ya da büyük evlerin bahçelerinde, kimi kez birkaç saat, kimi kez
birkaç gün kullanmak üzere yap›lan yap›lara “köflk” diyoruz. Bunlar ye¤ni gereçlerle
yap›lm›fllard›r. Ancak kâgir olarak yap›lm›fl olanlar da vard›r. Bir saray›n, kona¤›n çok
say›da köflkü olabilir. Kimileri özel amaçlar için yap›l›rlar (Av köflkü gibi).
Köflklere, Çinili Köflk, Cihannüma Köflkü (Edirne), Kum Köflkü ya da Kasr› (Edirne),.
Davutpafla (‹stanbul), Siyavuflpafla Havuzlu Köflkü, Revan Köflkü, Emirgan fierifler Yal›s›
Köflkü örnek gösterilebilir. Bunlar›n da bir ev bahçesindeki kameriyeden bir saray büyüklü¤üne dek çeflitleri vard›r. Abdülmecid Köflkü iyi bir örnektir. Sultan Camilerindeki
hünkâr mahfilleri de köflklerden say›l›r.
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Ev, Saray, Köflk ve Kas›rlar

Kas›rlar
Köflklerin daha büyük örneklerine “kas›r” denilir. Sultanahmet Ca m i i’ndeki, Yeni
Cami’deki kas›rlar buna örnektir. Giderek kas›rlar camilerin planlar›nda de¤iflmez yerlerini alm›fllard›r. Beylerbeyi, Dolmabahçe, Tophane’deki Nusretiye, Ortaköy camilerinin
kas›rlar›nda oldu¤u gibi. Son evrede k›fllalarda da kas›rlar yap›lm›flt›r.

Resim: 32

Tafl Odalar
Saraylar›n, konaklar›n belli amaçlar için yap›lm›fl, ana yap›dan ayr› tafl odalar› vard›r. Tafl
odalar bir büyük oylumdan, onun yan›nda, alt›nda, oranla, küçük hizmet oylumlar›ndan
oluflur. Yang›na dayan›kl› gereçlerle (kâgir) yap›l›rlar. Böylece yang›nda s›¤›n›lacak bir yer
sa¤lanm›fl olur. Bunun d›fl›nda bu odalar gizli e¤lenceler, özel toplant›lar için de
kullan›l›rlard›. Bunlara örnek Mürsel Pafla’n›n tafl odas›d›r.
Cumhuriyet Dönemi
20. yüzy›l›n ilk çeyre¤i içinde Osmanl› ‹mparatorlu¤u parçaland›. Anadolu’da kurulan
Cumhuriyet, Atatürk devrimleri, toplum yaflam›n› de¤ifltirdi. Daha Osmanl› döneminde
Bat› etkisiyle yeni yollar aranma¤a bafllanm›flt›. Mimar Vedat Bey’in Niflantafl›’ndaki evi
buna bir örnektir (I. Ulusal Mimarl›k).
Cumhuriyet ile toplum yaflam›n›n yeni düzenleyicileri, arad›klar›n›, bu eski çözümlerde
bulam›yorlard›. O günlerde mimarlar›m›z›n say›lar› da bir elin parmaklar›n› geçmiyordu.
Aranmas› sürdürülen yeni yollar için, Bat› etkilenmesine, Bat›l› mimarlara kap›lar ard›na
dek aç›ld›. Giderek onlara öncelik bile tan›nd›.
1930’larda en yo¤un, olumlu etki Bauhaus etkisiydi.
Üstelik Almanya’n›n, sosyal demokrasi kökenli bu ak›m›n›n ilkeleriyle Türk Evi’nin
ilkeleri çak›fl›yorlard›.
Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana, Bursa, Antalya gibi kentlerimizde Bauhaus etkisinde
olsalar da ilginç, olgun, ça¤dafl evler
gerçeklefltirilirdi.
1932’lerde ise mimarlar›m›z okullar›n› bitirip çal›flma¤a bafllad›lar. Bunlardan Sedad H.
Eldem’in, Seyfi Ar›kan’›n yap›tlar› ça¤dafll›¤›n simge iflleriydi.
1940’lar›n özellikle 2. yar›s›nda bu kez faflist Avrupa’n›n etkisiyle bir kez daha Ulusal
Mimarl›k (II. Ulusal) dönemi yafland›. Eski Türk evlerinin biçimlerinden yararlan›l›yordu…
1950’lerde ülkemizde uluslararas› ak›m›n etkisi bafllad›. ‹sviçre kökenli Frans›z mimar Le
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Corbusier, Brezilyal› Oscar Niemeyer gibi mimarlar moda oldu.
Varl›kl›lar bu evrede, yaln›zca biçimlerle, ça¤dafll›klar›n› kan›tl›yorlard›. Kültürü üretmek
art›k yaln›z ‹stanbul’un ifli de¤ildi. 1960’larda konut aç›¤›n›n kapat›lmas›na çal›fl›l›yordu.
Türk yaflama kültürüne uymayan en az yar›s› yanl›fl yönlendirilmifl konutlar›n yan yana,
üst üste y›¤›lmalar›ndan oluflan apartmanlar sard› her yan›. Bütün kentler birbirine benzedi, kendilerine özgü niteliklerini yitirdiler. Gelirleri en alt düzeyde olanlar, iflin, afl›n
ard›ndan kentlere göçtüler. Örne¤in Ankara’n›n %73’ü gecekondulardan olufltu.
Gecekondular belediye alanlar›n›n d›fl›n›, e¤imli yerleri seçiyorlard›. Döküntü
görünüfllerine karfl›n eski Türk kentlerinde oldu¤u gibi kimse kimsenin görüflünü (göz
hakk›n›), havas›n›, güneflini kesmiyordu. Bir iki kök de olsa a¤açl›yd›lar bu konutlar.
Gecekondular da, eski Türk evleri gibi tek odadan bafllay›p büyüyebiliyorlar sonra da
bölünebiliyorlard›.
Varl›kl› kesimde, Sedad Hakk› Eldem’in eskiye dayal›, yap›tlar›n›n az ya da çok kopyalar›
sürüyordu. Sonra da do¤rudan Bat› kopyalar›na, do¤rudan Bat›l› mimarlara ifl verilme¤e
bafllad›. Yöreseli kavray›p, gelenekle hesaplaflarak, ona ça¤dafll›kla eklenme¤e çal›flanlar
da vard› az da olsa…
Ne var ki h›zl› yap›m yöntemi kullanarak, bizim yaflama kültürümüze dayanmayan konut
kitlelerini rengarenk boyayarak, yaln›zca para kazanmay› düflünerek, hükümet eliyle
konut üretimi ald› bafl›n› gitti. Kent planlar›nda denge yitirildi. Ad›na “kentsel dönüflüm”
diyerek yap›lan uygulamalar sosyolojik sorunlar yaratacak duruma geldiler●
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