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Bu karekod araciliG ile 

saylyl elekironik onamda 

gérintileyebilirsiniz.



Mimari Hafiza 4. Sayisinda, 

Durma! 

Kos! 

Yakala! 

Ani Yasa! 

Dur! 

Dusun! 

Modern dunya durmamizi istemez, durursak 

dusunur, dUsUnursek karsi Cikariz. 
Durup aduUsuUnmek, UnUTTUgUMUZz bir deyim iken, oyle 

zamanlara sahit oluyoruz ki; modern dunyanin 
kendisi de aurdu. Ve nihayetinde biz de. 

Hem de oyle herhangi bir yerde degil, evlerimizde 
durduk. Uzun zamanlar evde(!) durmamiz gereken 

bu naif surecte(covid19) sormak istedik: 

Ev neydi? Durdugumuz yer tam olarak ev miydi¢ 

Bu sayimizda sizler icin evde durduk. 

Evde kalip, evi dUsunduk. 

Onemli olan yolda olmak diyerek; gec¢ de olsa, 
sayimizi siz degerli okuyuculanmizin istifadesine 

sunmaktan buUyUk mutluluk GUyUyoruZ. YOGUN siInav 

ve uzaktan egitim programinin yaninda, dergiye 
emek veren degerli arkadaslarimiza tesekkUru bir 

borg biliriz. 
Sayinin gecikmesi icin affiniza siginir, keyifli 

okumalar dileriz. 

Feyza Koroglu 
Editor
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Insanin insanla ve toplumla, kultUrU ile yasamasi dUstncesi, 

gectigimiz Mart ayinda vefat eden Cengiz Bektasin mimari 

anlayisinin ozu olmustur. Ulusal ve uluslararasi yarismalarda 

25’in Uzerinde odil almistir. 26 m“'lik eve hayati sigdiran 
boylelikle darginligi disarida birakan (sigdiramayan) mimarimiz, 

yasamak icin Istanbul’dan bir parca kalan Kuzguncuk evlerini 

tercih etmistir. Yasadigi surece ozUmUuzden uzak donusumlere 

karsi ev ozelinde mucadele etmistir. 

Mimarlarin ise baslamadan once; projelerin yapilacagi yerde bir 

hafta vakit gecirmesini tavsiye ederken, bir yerin de ancak 

sokaklarinda yuruyerek taninacagini soylemistir. Sehirleri 

mahalle olceginde degerlendinrken de mahalleli icin sosyal 

alanlar olusturmanin yani sira cocuk gozuyle mahalleye bakip 
onlar icin de mekansal duzenlemelere yer vermistir. 

Cengiz Bektas1 kendi mimarlik anlayisini dile getirdigi kend1 

cumleleri ile hatirlamak isteriz: 

“Beni yapiya bir kisilik bir kimlik verebilmek ilgilendiriyor. 
Bundan otesi benim icin teknoloji ve ayrintidan ibaret. 

Kendi kulturunun, geleneginin ne oldugunu bilmeyen kisilerin 

bilgisizligi uyarinca yapilan yapilar, ‘Bu gecmisin cocuklar 

bunlar olabilir mi?’ sorusunu akla getiriyor. 

Bana gore mimar, ozellikle de bizim mimarlanmiz, kultur 

birikiminin bilincinde olmalt. 

Mimarlik elbette ki insanlar icin, bu cagda onlara insancll 
oylumlar sunmak icin yapilmalidir. Onlarin gereksinimleri, 

mutluluklan sagliklari icin calismak demek bu.” 
(Bektas C., Mimar Yalan Soylememeli, 2007) 

Cengiz Bektas’a evin ozUne yonelik cabalarindan dolay1 

tesekkur eder, mimarlik camiasina bassagligi dileriz. 

Mimari Hafiza Dergisi 

4 Oylum: Mekan



 
 

Cengiz Bektas 
26 Kasim 1934 - 20 Mart 2020



    
BIR MIMAR BIR USLUP 

SEDAD HAKKI ELDEM 
Meliha Nur Oz6nder* 

“.Mimaruik budur. Mimarlik kabil oldugu kadar 
topraktan aynlmamaktir.” 

6 “istanbul S. Zaim Universitesi, Mimarlik, 4



BIR MIMAR BIR USLUP SEDAD HAKKI ELDEM 

SEDAD HAKKI ELDEM KIMDIR? 

Sedad Hakki Eldem, 1908’de Istanbul’da diinyaya gelir. Babasinin 
diplomat olmasi sebebiyle Eldem’in cocukluk ve genclig, 

Avrupa’nin, basta Cenevre, Munih ve Zurih olmak uzere, cesitli 
kentlerinde gecer. 1924’te Istanbul’a doner ve ayn yil, Sanayi-i 

Nefise’ de hocalik yapan mimar Vedad Tek ile tanisikligi araciligiyla 

bu okula kaydini yaptinr ve burada Guilio Mongeri’nin Ogrencisi 
olur. OGrenciligi sirasinda mimari desen cizimleriyle ilgilenerek bos 

vakitlerinde Topkapi Sarayi’nda ayrintili krokiler yapar. Eldem, 
mezun olduktan sonra devlet bursuyla 3 yilligina Avrupa’ya 

gonderilir. Paris ve Berlin basta olmak Uzere bircok Avrupa kKentini 
dolasir, Auguste Perret ve Hans Poelzig gibi mimarlarla calisma, Le 

Corbusier’le ise tanisma sansi yakalar. Uc yil sonlanmadan, Guzel 
Sanatlar AKademisi’nden (eski Sanayi-i Nefise) gelen davet uzerine 

Turkiye’ye doner. 1931’de, Budapeste Fuari Turk Pavyonu’nun insa 

edilmesiyle mimarlik pratigi, 1932’de Akademi’ye atanmasiyla da 
akademik hayati baslar. 1988’de hayatini kaybedene kadar iki 

alanda da sinirsiz Uretim ve katki gerceklestirecektir. 

Sedad Hakki Eldem’in Istanbul ve Edirne ile ilgili 6zellikle eski 
fotograflardan meydana gelen cok zengin bir arsivinin bulundugu 

bilinmektedir. Bu arsivden ve topladigi rolovelerden de 

faydalanarak bir dizi kitap yazmak suretiyle Turk sanat tarihine 
buyUk hizmeti olmustur. Ozellikle Osmanli ddnemi Turk sivil yap1 

Sanatini cok iyi taniyan Eldem, ilk olarak Turk Evi Plan Tipleri 
(1954) kitabini kaleme alir. Bu kitapta Turk Evlerinin plan tiplerini 

farkli sehirler ve cografyalardaki Turk Evi roloveleri ile anlatir. 
Sedad Hakki Eldem Turk Evinde planin Onemini su sekilde anlatir; 

“.lUrk Evinin muhtelif tiplerini birbirine baglayan, aradaki vahdeti 

temin eden baslica unsur planidir. Bir evin esas teskilati bunyesi 
ve bir dereceye kadar kitleviyeti, plani ile ifade edildigi gibi, 

ekonomik ve sosyal durumu, yine planda aynasini bulur. Bu 
bakimdan plan, bir ev tipinin etudunde ilk safa alinacak 

mevzudur.”



BIR MIMAR BiR USLUP SEDAD HAKKI ELDEM 

Eldem plan tiplerine gecmeden once plani olusturan katlar 
hakkinda bilgi vermistir. CUnkU planda hangi katin goz OnUne 

alinmasi gerektigi Onemli bir Konudur. 

“Turk Evi umumiyetle tek katlidir. Ancak zaman ile kat adedi 

fazlalasmistir. Oyle olmakla beraber, daima esas kat tektir. Bu 
esas kat ise birkag katli evlerde mutlaka en yukandaatr. En basit 

ve alcak ev tiplerinde yalniz bir kat mevcuttur. Bu kat tercihen 
zeminden bir bucuk iki metre kadar veya fazla yuksekte 

bulunmaktaadtr.” 

      
Turk Evi Kesiti 

Sedad Hakki Eldem, esas katin yukseltilme sebebinin, bu katin 

daha fazla isik, gUnes, hava ve manzara gormesi oldugunu anlatir 

ve sadece genis, ferah yerlerde bulunan bahce icindeki evlerin 
esas katinin zeminde olabilecegini ekler. Yasam, bu katta devam 
eder. Bahsettigi -esas katin yUkseltildigi- Turk Evleri’nin ise daha 

cok mahalle icinde bulundugunu soylemistir. Esas katin altindaki 
zemin kat ise oturulmak icin kullanilmaz. 

“Zemin kati yerine gore, depo, ahir, arabalik, samanlik ve taslik 

olarak kullanilir ve zemini ekseriya, dovulmus toprak veya tas 

kaplidir.” 

8
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Eldem, kitabin devaminda Turk Evini 4 tipe ayirir: 
1. Sofasiz Plan Tipi 

2.Dis Sofali Plan Tipi 
3. I¢ Sofali Plan Tipi 
4. Orta Sofali Plan Tipi 

So} BS Wy . 
    

  

  
  

          

        
          

  

    

  

      
    

I¢ Sofali Plan Tipi Orta Sofali Plan Tipi 

Sedad Hakki Eldem 1976 yilinda Turk Bahceleri kitabini kaleme alr. 
Kitabinda Istanbul’u soyle anlatir: 
“ Mahallelerin arasinda bostanlar, agacliklar bulunuyordu. En 

buyukleri birer servi ormani seklinde olan miri bahceler ve 
mezarliklardi. Sehrin yakin civari ormanlarla cevriliydi, Istranca, 
Belgrad, Tokat, Alemdag ve nice baskalari gibi. Butun bu 

guzellikler icinde Bogazici ve mesireleri onde gelirdi. Farkli 
karakterdeki nice vadiler topladiklan suyu Bogaza akitirlard1. Bu 

arada cayirlar vucuda gelir, buyuk agac kumeleri olusurdu. Bu 
yerlerin hepsi halkin hizmetinde, sair ve asiklarin emrindeydi. 

Aslinda korunmalani, yasatilmalan halka terkedilse de olabilirdi; 

cunku halk buralari kendine maletmisti.”



BIR MIMAR BiR USLUP SEDAD HAKKI ELDEM 

Sedad Hakki Eldem sonraki yillarda 3 
ciltten olusan Turk Evi-Osmanli Devri 
kitabini kaleme almistir. (Klasik Turk 
Evi (Marmara Bolgesi), 1. Devir Evleri, 

2. Devir Evleri ve 3. Devir Evleri 

bolumlerinden olusan I. Ciltte, 
Anadolu ve Rumeli ve Istanbul Evleri 

cizimler ve fotograflar ile 
anlatilmaktadir. II; Ciltte, Konaklar, 

Saraylar, Koskler, Tas Odalar ve Kagir 
Evler bolumleri, cizimler ve 
fotograflar ile anlatilmaktadir. III. 

Cilt; Mimari elemanlar, Yap 

teknikleri, Turk Sehirleri ve Bahceler 

bolumlerinden olusmaktadir).   
f.1, Ara GUuler 

Eldem'in mimarlik yaptigi donem, Turkiye'nin, butun dUunyada 
benzerlerine rastlandigi gibi, ulusal-uluslararasi, yoresel-evrensel 

olma ikilemi arasinda gidip gelmeler yasadigi bir donemadir. 
Eldem’in bu arayista daha cok ulusalciliktan yana tavir aldigini, 

egitim alanindaki calismalarinda ve mimarligin nasil olmasi 

gerektigine iliskin kKuramsal aciklamalarinda acikca gorulebilir. 

Guzel Sanatlar Akademisi'ndeki ogretiminin ilk yillarinda “Milli 
Mimari Semineri” adiyla bilinen bir calisma baslatmistir. Bu 
calismanin amaci, ulusal mimarlik yapitlarina iliskin arastirmalarin 
kapsamini genisletmek, sivil ve anonim mimarlik yapitlannin da 

incelen-meye deger oldugunu gostermekti. Eldem'in 1930'lardaki 

akilci ve islevci nitelikteki tasarmmlan da 1940'larin basindan 
itibaren ulusalciik dUsuncelerini yansitmaya baslamisti. 1939’da 
New York Dunya Fuani icin hazirladigi Turk Pavyonu tasarimi, Turk 
mimarliginda bu anlayis! Savunan donemin baslangici sayilir. 

(f, 2-3) 
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f.3, Turk Pavyonu, New York, 1939 
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BIR MIMAR BiR USLUP SEDAD HAKKI ELDEM 

Eldem, konut, kahve gibi geleneksel islevlere yonelik yapilarinda 
agirlikli olarak Turk mimarligindan esinlenen bicimlenmelere 

gidiyor, dolayisiyla ulusal mimarlik dUsUncesine yaklaslyordu. 
Geleneksel Osmanl motiflerini kullanmaktan cekinmiyor, tam 
tersine yaptigi tasarimlarda bu klasik unsurlar bile isteye 

kullanmay1 tercih ederek, klasik Osmanli motiflerini yeniden gun 
yuzUne cikarmak icin gayret ediyordu. Bunun en iyi orneklerinden 

biri Istanbul’daki Taslik Kahvesi'dir. (1948-50; -kendi mUsaadesi 
alinarak- 1988'de yiktirild1.) 

Bunun yaninda yonetim, egitim, konaklama gibi cagdas islevler soz 

konusu oldugunda, akilci ve islevci bir yol tutuyor, yapisini 

bicimlendinrken geleneksel ogelerden yararlanmak yerine, islevin, 
malzemenin, taslyici sistemin kosullarina uygun bicimlere 

yoneliyordu. Buna Ornek ise Istanbul Universitesi Fen ve Edebiyat 
Fakultesi (1944, Emin Onat ile birlikte) (f,4), Ankara Universitesi Fen 

Fakultesi (Emin Onat ve Paul Bonatz ile birlikte) ve Istanbul Hilton 
Oteli'dir (S. O. M ve Gordon Bunshaft ile birlikte). (f,5) 

ATE ET ETT T 

a0 
Ss a 
SS)! Se 
SS) 
SES) eae a aS a ae 

    
|||

) ea u 

    
f.4, IU Fen Edebiyat Fakiiltesi, 1944 f.5, Hilton Oteli, Istanbul, 1952 
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BIR MIMAR BiR USLUP SEDAD HAKKI ELDEM 

Oteden beri cok sayida gerceklestirdigi kosk, yal) gibi konut 
yapilari arasinda ise Istanbul'da Yenikoy'deki Sirer Yalisi (1966-67) 

(f, 6-7), onun bu donemdeki en basanrili yapitlarindan birisidir. 
Cagdas gereksinmelere, cagdas tasarim ilkeleri ve yapim 

yontemleriyle cozUm getiren bu yapi, icinde yer aldigi tarihsel 

cevreye de aykirl dUsmeyerek, geleneksel Turk mimarligina uyum 
gostermektedir. 

    

il : 
age} 

| 
| 

Ss 

YET Li     

  
f.6, Sirer Yalisi, Istanbul, 1966 f.7, Sirer Yalisi Eskizi, Sedad Hakki Eldem 

“Sedat Hakki Eldem, Cumhuriyet doneminin Turk modern 
mimarisine damgasini vuran bir mimarair. Yaptigi binalarin 

bazilarinda eski Turk yap sanati unsurlarini kullanarak milli 

mimariyi canlandirmaya calismis, bazi eserlerinde ise bu 
tutumdan uzaklasip Yalova Termal Oteli, Istanbul Findikli’da SATIE 
binasi, Istanbul Hilton Oteli, Ataturk Kitapligi gibi o yillarin Avrupa 
mimarisine uygun binalar da meydana getirmistir.” (Semavi Eyice) 
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SOSYAL SIGORTALAR KURUMU KOMPLEKSI 
ZEYREK, ISTANBUL, 1962-1964 

Sedad Hakki Eldem'in 1962 yilinda SSK icin tasarladigi kamu 

yapilarl kompleksi, 1986 yilinda Aga Han Mimarlik OdlUlti'ne layik 
gorulmustur. 

Baslangicta Sosyal Sigortalar Genel MUdurlUgune ait bir 

dispanserden baska cesitli carsi, banka subesi, bUro gibi kurullan 
igine almasi On gorulmUs ve Ona gore planlanmistir. Ancak bu 

amag hic gerceklesmemistir ve yalniz kompleks kurumun buro 
binasi olarak islev gormUustur. 

  

  

      

  

    

  

  
  

      
Kat Planlari 
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Kesit 

Sosyal Sigortalar KuUrumunun bulundugu yer konumu bakimindan 

buyuk onem tasimaktadir. Burada bulunan Zeyrek Yokusu 
Istanbul'un Tarihi yokuslarinin arasinda en taninan yokuslarindan 
biridir. Ancak Ataturk Caddesinin acilmasiyla, yokus eski trafik 
Onemini kaybetmistir. Bolgede, tarihi istinat duvan, Mehmed Emin 

Tokadi Turbesi, UmmU GulsUm Civizade Cami, Cinili Hamam, Zeyrek 

Yokusu Cesmesi ve eski konaklar bulunur. Eldem projesinde bu eski 
eserlerin olcu ve oranlarini buyuk olcude korumaya Ozen 

gostermistir. 
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4M ed =f Se ~— 

a Pee a ie arene Sak.   
Zeyrek Yokusu Cesmesi 

Kompleks ilk kullanma programina uymak uzere birbirinden ayri ve 

cesitli boylarda binalarin gruplandirilmasiyla olusturulmustur. Bu 
binalarin yuksekliklen Ucgen arsanin Ust kotundan Zeyrek 

Yokusu’nun basina dogru alcalir ve kuculur. Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun ilk karma programinin icerdigi kahve, dUukkanlar, 

dispanser, banka subesi ve is haninin tanimladigi kentsel 
potansiyeli, Sedad Hakki Eldem iki i¢ sokak ve avlular etrafinda 

dagitarak, son derece iyi kullantr. 

Sibel Bozdogan’in aktardigi bir soyleside Eldem sokak kavraminin 

altini ozellikle cizer: 
“Is, uzun sureden beri ilgimi ceken bir yerdeydi. Acik ve ortulu 
sokaklarin mimari karakterini muhafaza etmeye calistim. Zihnimde 
tirmanarak giden eski Zeyrek Sokagi vardi. Bence, bu sehircilik 

faaliyetinin suni olmamaszi icin, eskiyi taklit etmeyip modern 

olmasi gerekiyordu.” 
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it           

Cephe Eskizi, Sedad Hakki Eldem 

Bulvar ile yokus arasindaki topografyay1 da duzenleyen iki farkli 

kottaki bu ic sokaklar fiziksel olarak insa edilmelerine karsin, 
kamusal potansiyellerini kuvveden flile hicbir zaman geciremezler: 

Islevlerinden mahrum birakilan bu sokaklar, herhangi bir SSK 
yapisinin koridorlarina donuserek kentsel iliskiler agindan 
koparilir. Ironik olan, yapinin 6lU dogumundan yillar sonra, 1986 

yilinda, Eldem’e Aga Han Mimarlik Odulti kazandirmasidir. 

    

  
Muhtelif Eskizler, Sedad Hakki Eldem 

17
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TASLIK KAHVESI 
MACKA, ISTANBUL, 1947-1948 

  

  

  
Sultan Abdulaziz’in niyetlendigi, ama insa ettiremedigi caminin 
OnUndeki duzlukten adini alan Taslik Kahvesi, dort eyvanli bir 

divanhaneden olusur. Yapi plan kurgusu ve bicimsel nitelikleri 
acisindan Amcazade KoprulU HUseyin Pasa yalisinin selamlidi ile 

hemen hemen aynidir. Taslik Kahvesi, Sedad Hakki Eldem’in on 
yillardir kesfetmeye calistigi Turk Evi’nin “modern” ozellikler 
tasiyan bir prototipi gibidir. Ancak bunun yaninda yapida 

kavramsal olarak tam bir yerinden etme soz konusudur. Zira Eldem, 
Amcazade Huseyin Pasa Yalisi’na cok benzeyen bu yaply1 Macka 

sirtlarinda yuksek bir istinat duvarinin Ustune konumlandirmis, 
bununla da kalmayip islevini degistirmis, onu bir Turk kahvesine 
donusturmustur. Tum bunlar bir araya geldiginde Taslik Kahvesi 
Eldem’in en karakteristik yapilarindan biri olmustur. 

YUksek bir istinat duvarinin Uzerine oturan kUcUk yapinin tastlyici 

sistemi sivasiz betonarme karkas, dolgu duvarlarin ici ve disi ile 

tavanlar ve sacak altlarl ise ahsap kaplamadir.Bogaz yonUundeki 
orta eyvanin tamami payandalarla desteklenmis bir cikmadir. 

18
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Tek kanat olarak tasarlanmis bUuyUk pencereler duseyde surulerek 

ahsap kaplama arasinda gizlenebilmekte, boylece pencerelerin 
tamaminin ayni anda acilmasi saglanarak, mekanin UstU ortulu bir 

acik mekana donusmesi saglanabilmektedir. 

Sedad Hakki, Tashk Kahvesi’ni 1950 yilinda yayinlanan ‘Arkitekt’ 
dergisinin 227. sayisinda soyle anlatir: 

“Planin, ana prensibi dort cenahl, ortas! salon oda planidir. Bu 

plan tipi, eski mimarimizin, en cok tutunmus unsurlarindan biridir. 
Cenah veya cikmalar programin zenginligine gore 1’den 4’e kadar 

olabilir. Orta salon ekseriya havuz ve fiskiye yeri olup mermer 
doselidir. Burada da ayni esas muhafaza edilmistir. Kanadlar birer 
basamak yukseltilmis ve sedir ile cevrilmistir. Servis kisimlan arka 
sete bir servis avlusu ile baglanmistir. Bu avilunun, ileride 

sarmasik ile gizlenecegi dusunulmustur. Binanin insaati beton 
iskelettir. Kiris ve ayaklar dis mimaride olduklan gibi ifade 
edilmistir. Dolgun, bir betonarme perde uzerine iki yuzlU tahta 

kaplama seklindedir. Bu kaplamalar, genis sacak Uzerinde de 
devam ettirilmis ve pasalarla tutulmustur. Pencereler, tek kanat 
olarak yapilmis ve yukarlya surulerek kaplamalar arasinda 
kaybolmaktadir. Boylece, salonu tamamzi ile penceresiz bir mahal 

haline sokmak da kabildir. Kahvenin, i¢i maalesef arzu edilen 

sekilde tamamlanmamis ve uygunsuz ilavelerle bozulmustur.” 

19
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Tashk Kahvesi, Swissotel’in 
yapim1 icin kendi rizasi da 
alinarak yikilmis, ayn 

+ - duzlukte yeri degistirilerek 
vom | | yeaa” | | ot olculeri bozulmus halde 

aT = . . . . 

=" yeniden insa edilmistir. 
Resepsiyon Salon Bar oe 

Sedad Hakki Eldem Turk Evini 

dogru analiz edebilmek ve 
gelecek nesillere aktarim! 

noktasinda hayati boyunca 
—— yaptigi calismalar ile 

__- kendinden sonraki nesiller   he si igin aktardigi birikimin onemi 

55 ce yadsinamayacak OlcUdedir. 
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BIR MIMAR BiR USLUP SEDAD HAKKI ELDEM 

  
Kulturel birikimlerimiz ve tasavvufl inang degerlerimize sahip 

cikarak, kadim mimani cizgimizi bulma yolunda Turk Evi hakkinda 
kaleme aldigi degerli kitaplan, mimariye gonul vermis insanlar ve 

ozellikle biz ogrenciler i¢in dogru altyapi saglayarak yol gosterici 

bir kaynak niteligindedir. Yazmis oldugu bu kitaplarinin yaninda 
milli mimarimizi yasatma cabasi ile tasarladigi yapilari ise bizler 

igin cok degerlidir. Sedad Hakki Eldem hakkinda yazdigimiz bu 
yazly1 onun sozleri ile tamamlayalim: 

“Mimarlik bahisleriyle yalniz mimarlarin degil, her munevverin 

ilgilenmesi lazimdir. Cunku, unutmamak lazimair ki Turkler, hele 

mimarlikta buyuk bir varlik gostermislerdir. Kuvvetli ve yaratici bir 
millet, her zaman mimarlik eserleriyle kendini gosterebilmistir. 

Bugun yok olmus medeniyetleri, bilhassa biraktiklan binalarla 
taniyoruz. Mimarlik, herkes tarafindan daima gorulen, daima 

ortada olan bir sanattir.” 

Sedad Hakki Eldem: Bir Katalog Denemesi, Bulent Tanju, 2009 
Google Arts and Culture, Sedad Hakki Eldem’i Anla(t)mak I-II 
https://www. biyografya.com/biyografi/13406 
ARKITEKT Cilt: 1971 Say: 1971-03 (343) Sayfa: 105-108 

ARKITEKT Cilt: 1950 Sayi: 1950-11-12 (227-228) Sayfa: 253-254 
Sedad Hakki Eldem, Turk Evi Plan Tiplen, 1954 
MSGSU Mimarlik Fakiltesi Dergisi, Tasarmm+ Kuram, Sayi:6 21



  
KITAP TAHLILI 

TURK EVI CENGIZ BEKTAS 
Fatma Nur Ozdemir* 

1934 dogumlu mimar, sair, ozan. 86 yilin ona Kazandirdiqi bilgi 

birikim ve tecrubeleriyle cok yonlu bir kisilik olan Cengiz Bektas 

hayati boyunca pek cok alanda eserler vermis olup 2020 yili mart 
ayinda aramizdan ayrilmistir. Kendisini 80 yillik tecrubesiyle 

mimarlik camiasina kazandirmis oldugu en Onemli eserlerden biri 
olan Turk Evi kitabinda aktardiklan Uzere; 

Doganin kan dolasim1 icerisinde olacagimiz, 
Havay! suyu topragi kirletmeyecegimiz, 
Dogaya cevreye insana saygi duyacagimiz, 
Kimsenin havasin1, gunesini, goz hakkin1 kesmeyecegimiz, 
Katilimc1 olacagimiz yarinlar temennisiyle yad ediyoruz. 

22 = *istanbulS. Zaim Universitesi, Mimarlik OSrencisi, 3



  

Turk Evinin kesfine, kitabimizin giris kisminda, yazarimizin muhtelif 
yollarla edindigi bilgileri bizlere sunmasiyla basliyoruz. [kinci bollmde ise 

bizlere sunulan Turk Evini tarihsel serUveni icinde, bugun ile gecmis 
arasinda iliskilendirerek degerlendirme imkani buluyoruz. 

Turk Evini, cografyasi ile degerlendirdigimiz bir bolum ile devam ediyoruz. 

Kuzey Mezopotamya’da baslayarak; Cayonu, Asiklinoyuk, Catalhoyuk ile 
devam ederken, Ege bolgesi ornekleri ile Anadolu’da can buldugunu idrak 

ediyoruz. Bugun de kullanmakta oldugumuz avlu(atrium) cozUmlerinin 
Beycesultan’a kadar; cati ve catki(iskelet) yontemlerinin Likya evine 

kadar uzandigi bilgisini ediniyoruz. Roma’nin Anadolu’yu 
Latinlestiremedigi, Anadolu’nun Romayi dogululastirdigina da deginilen 

kitapta, secilen nitelikli gorsellerle okudugumuzu anlayip, anladigimizi 

OZUMSUYOFUZ. 

Kitapta, Bektas’In gUnUmuz konutlarina olan serzenisine de sahit 
oluyoruz: “Yatirim icin degil, yasamak icin ‘ev’ insa edilir.” 
Bir sonraki bolume geciyoruz, kentlesiyoruz. “Kent artik Uretilenin 
Uretilenle degisme yeriydi” diyor Cengiz Bektas. Ev evi, evler evleri, evler 

sokaklar, sokaklar bulusarak alanlari, alanlar kenti... Kentten konuta 

geciliyor. Sahi ev nerede? Sorusu geliyor insanin aklina. Yuva dedigimiz 

evler; zinni bir donusumle maddi deger bicilmeye baslanan, etkenlere 

gore degeri artip azalan bir meta ‘konut’ halini aliyor. 

Kent cogulculuk demektir. Coskusuyla mahallesiyle, siluetiyle, 
sokaklanyla hatta kapi ve bahceleriyle ‘hayat’ demektir. Hayat, evin 

planinin ham maddesidir. Kitapta hayata gore esnetilebilen Turk Evi 
cozumleri yer almaktadir. Son bolUmlerinde ise modernlesme 

serlivenindeki Turk Evini goriyoruz. Once biiyUk kentleri vuran 

modernlesme, acik sofalan giderek ortadan kaldirmis, sofasiz evlerin de 
oyun kurucusuz planlan peydda olmustur. Bu bolUmde kismen romantik bir 

Uslupla gecekondulardan bahseden Cengiz Bektas: “Her seyin Ustune tuz 
biber ekti TOKI” diyerek bitiriyor. 

Siz degerli okuyucularnmmiza Turk Evini kesfedeceginiz bu onemli eseri 

tavsiye eder, tesekkurlerimi sunarim. 
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TURK EVLERINE DAIR 

KITAP ONERILERI 
Mahmut Esad Karaaslan* 

TURK EVLERIi 

Kitap Adi: Turk Evleri 
Yazar: Suheyl Unver 
Yayinevi: Nakkas Tezyini Sanatlar Merkezi 

Basim Yili: 2013   
Aciklama: O devrin Istanbul'unda, Kadik6y yakasinda Uskiidar basta 

olmak Uzere, Bogazici'nin iki yakasindaki semtler ile sur icindeki semt ve 
mahallelere ait cesitli anlatimlar; sehrin tarihi sayilabilecek zengin icerikli 
notlar, renkli/karakalem resimler, cizimler, krokiler ve fotograflar bu 

Onemli deften bezeyen cok onemli kulturel belgelerdir. Edirne'de bugtn 

artik mevcut olmayan Edirne Sarayi'na ait Tosyavizade Dr. Rifat Osman 
Bey'in Suheyl Unver'e verdidi resim ve notlar ile Hoca Ali Riza Bey'in ev ve 

konak cizimleri de "Turk Evleri" ne ayn bir deger katmistir. Iste, "Turk 
Evleri" baslikli bu defter bizlere 1920'lerin Istanbul'unun cizgilerini 
aksettirmesi bakimindan onemlidir. 

24 “istanbul S. Zaim Universitesi, Mimarlik OSrencisi, 4



  

colts Mimarisi 

Kitap Adi: Turk Ahsap Konut Mimarisi 

Yazar: Dogan Kuban 
Yayinevi: Turkiye Is Bankasi Kiilttr Yayinlar 

Basim Yili: 2017   
Agiklama: Mekan ile insan arasindaki iliskinin Oncul ve en ozel UrUnU olan 
“ev”, mimarlik alaninin sinirlarini coktan asarak genis bir disiplinler 
alaninin gostergesi olarak benimsenmistir. “Turk Evi’ ise tum cesitliligine, 

genis bir tarihi ve cografi alani Kapsamis olmasina ragmen ancak 20. 
yuzyildan itibaren arastirma konusu olmustur. 

Turk konut gelenegi, temel duzenini ve ogelerin yerlesimindekt 

ozgUnlUuguUnU yuzyillarca korumustur. Oda mekdninin kokeninde, gocer 
geleneklerinin varolus bicimi yatar; yasam ve form ic ige gecer. Gocer 
pragmatizm ve Islam soyutlamasinin Ortiismesiyle zenginlesen bu konut, 

Anadolu-Turk toplumunun yerel ozelliklerini de yansitir. 16. yUzyilin ikinci 
yarisinda Osmanli egemenliginin saglamlasmasiyla doruk noktasina 

ulasarak “hayath ev’de ozgun ifadesini bulur. Turk Evi, bes yuz yildir 
seyahatnamelere, gravur ve resimlere konu edilerek betimlenmis 

olmasina karsin ozellikle ahsap olan yap? malzemelerinin kisith Omru, bu 
mimariyi tum detaylariyla inceleyecek yeterlilikte veri birakmamisttr. 

Turk ahsap konut mimarisinin, kapsaml bir tarih arastirmasi ve 
derinlemesine bir Kuramsal yaklasimla degerlendirilmeye calisildidi bu 

kitapla, evrensel mimarlik tarihinde hak ettigi konuma ve degere 
ulasmasim diliyoruz. 
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TURK EV GELENEGI VE 
SAFRANBOLU EVLER| 

Kitap Adi: Turk Ev Gelenedi ve Safranbolu Evleri 

Yazar: Reha Gunay 
Yayinevi: Yem Yayinlar 

Basim Yili: 1998   
Aciklama: Turk Ev Gelenegi ve Safranbolu Evleri, bugUn, eski Osmanl 

topraklarinda izlerini gorebildigimiz Turk Evlerini genel anlamda ele 
alirken, bUtUnlugUnU ve ozelliklerini gunUmUuze dek koruyabilmis az 

sayidaki kentlerimizden biri olan Safranbolu’nun her bir bir mimarlik 
degeri olan evlerini daha ayrintil olarak incelemektedir. Boylece kitap, 

Turk Evi ve Safranbolu Evleri olmak Uzere iki ana bolUmden olusmaktadir. 

Birinci bolUmde, Turk Evinin tanimi, cografi dagilimi, etkenler, bicimler, 

tasarim ve yapim yontemleri anlatilmaktadir. [kinci bollimde ise, 

geleneksel kimligini gegmisten guUnumuze tasiyabilmis nadir Osmanli 

kentlerinden biri olan Safranbolu’daki evler, genis bir sekilde ele alinip 
incelenmistir. Bu evler yalnizca tasarim, yapim ve malzeme ozellikleriyle 

degil, olusumlarini etkileyen etkenlerle ele alinmaktadir. Bugun bu 
evlerden bir boluUmuntutn ne yazik ki cesitli nedenlerle ortadan kalkmis 
olmasi, kitaba ayrica ciddi bir belgesel degeri de kazandirmaktadir. 

Turk Evi ve Turk Ev Geleneginin ozgUn orneklerini barindiran Safranbolu 

Evlerini uluslararasi boyutta tanitimak amaci ile kitap Celen Birkan‘in 
cevirisi ile Ingilizce olarak da yayimlandi. 
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Kitap Adi: Mesken ve Mesken Mimarimiz 

Yazar: Eserde yazisi olan miiellifler: Ali Ozek, 
ccmadsenntem@aae Abdulaziz Bayindir, Turgut Cansever, Mehmet 

sclsmceerer | Sriram Atesin, Ibrahim Canan, Himmet Taskomir, Ali 
es Murat Daryal, Sadettin Okten 

an Yayinevi: Ensar Nesriyat 

  

    
  

Aciklama: Islam Arastirmalan Vakfi tarafindan hazirlanan Mesken ve 
Mesken Mimarimiz baslikli kitap, ev ve ev mimarisi uzerine en onemli 
kaynaklardan birisidir. Onemi bugtin daha iyi hissedilen bircok meseleyi, 

ozenle secilmis basliklar altinda, cok kiymetli yazarlar ile bulusan kitap, 
yayinlanan ilk derli toplu orneklerdendir. 

  

OSMANLI SEHRI 
TURGUT CANSEVER 

Kitap Adi: Osmanli Sehri 
Yazar: Turgut Cansever 

Yayinevi: Timas Yayinlar       
Aciklama: Cansever, “Osmanli Sehri’nde yer alan yazilarinda insana, 
dunyaya ve varliga dair butuncul telakkinin mimariye ve hayatin her 

alanina nasil uygulanabilecegini anlatiyor. Osman evinden ve sehrinden 
yola cikarak immateryal, sonsuzlugu, sinirsiz mekani temsil eden bir 

mimari anlayisi ortaya koyuyor. "Osmanl Sehri" Bilge Mimar'dan kalan 

kiymetlh mirastan bir kesit. 
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SEDAD HAKKI ELDEM 

ONINNAMMIOSVI BED eNiaViCter ass) 
mena Gis TURKISH HOUSES HOUSES 
OTTOMAN | OTTOMAN PERIOD WN PERIOD   

Kitap Adi: Turk Evi Osmanli Donemi (3 Cilt) 
Yazar: Sedad Hakki Eldem 

Yayinevi: Tac Vakfi Yayinlan 

Agiklama: 20. yuzyil Turk mimarliginin en onemli temsilcilerinden biri 

olan, calismalariyla ozgUn bir Turk mimarliginin olusmasina katkida 
bulunmus, ozellikle Turk sivil mimarligi Uzerine yaptigi arastirma 

belgeleme ve arsivleme cabasiyla ulusal mimarlik kavramina yeni bir bakis 
acisi getiren Eldem'den uc ciltlik bir bas yapit. 

I. Cilt, Klasik Turk Evi (Marmara Bolgesi), 1. Devir Evleri, 2. Devir Evleri ve 

3. Devir Evleri bolimlerinden olusan ciltte, Anadolu ve Rumeli ve Istanbul 

Evleri cizimler ve fotograflar ile anlatilmaktadtr. 

IT. Cilt, Konaklar, Saraylar, Koskler, Tas Odalar ve Kagir Evler bolUmleni, 

cizimler ve fotograflar ile anlatilmaktadir. 

ITI. Cilt ise, Mimari elemanlar, Yapi teknikleri, Turk Sehirleri ve Bahceler 

bolumlerinden olusmaktaarr. 

28 https://www.nadirkitap.com/turk-evleri-suheyl-a-unver-kitap5001354.html
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Mimarlik OGrencisi, 4 
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BIRIKIM 
GELENEKSEL TURK EVLERI VE 
MODERN KONUTLARIN KARSILASTIRILMASI 
Bilgenur Aksu, Oznur Kara, Azade Hocagil* 

Toplumlar iginde bulunduklan deger algilarinin etkisi altindadir. 
Bireyler bu degerlerin icinde hayatlarini sekillendirirler. Bu 

baglamda bizler de mimariyi bu degerlerin cisimlesmis, vucut 
bulmus hali olarak tanimlayabiliriz. Yazimizda; Islam’in 

sekillendirdigi toplumu ve bunun yansimis oldugu mimari Uslubun 
urunu olan ‘Turk Evi’ ile 19. yuzyil AVrupa aydinlanmasi ile 

hayatimiza giren modernizm kavraminin Urunu olan Bati konut 

yaklasimini inceleyecegiz. 

32 *istanbulS. Zaim Universitesi, le Mimarlik ve Mimarlik OSrencileri, 1



BIRIKIM TURK EVI 

TURK EVININ SUREC ICINDE MEKANSAL DEGISIMI 

Geleneksel Turk Evleri; Osmanhi Devleti nin bulundugu 

sinirlar icenisinde olusan ve kendi gelisimini tamamlayan ev 

tipidir. Turk Evleri ilk zamanlar Anadolu da kendine has 

karakterlerini bulmus sonrasinda Avrupa’nin belirli yerlerinde 

koklesmistir. Bunlar Bulgaristan, Yugoslavya ve 
Yunanistan1n bazi kisimlandir. Turk Evleri kendi aralarinda da 

yerellesmistir. Ornegin; Marmara ve Karadeniz bdlgesinde 

ahsap, Dogu ve Guneydogu bolgesinde tas, Orta Anadolu 

bolgesinde kerpic, Ege ve Akdeniz bolgesinde ahsap ve tas 

degerlendiriliyor. Bunun nedeni bolgelerin iklimine ve yerel 
malzemesine uygunlugudur. 

Turk Evleri mekan duzeni ile birlikte sokak oruntulerini de 

etkilemistir. Tasarimlan icten disa dogru baslar ve onemli 

olan islevdir. Turk Evleri tek kathdir, zamanla kat adetleri 
fazlalasmistir ama esas kat daima tekdir ve fazlalasan kat 

adetlerinde de ana yasam alani en ust katta konumlanir. En 

ust katta olmasi fazla isik, gunes, hava ve manzara demektir. 

Turk Evleri plan acisindan cesitlilik gostermektedir. 

Plani teskil eden baslica unsurlar sunlardir: 

Odalar: Plan tipinin olusmasinda en onemli faktordur. 

Sofalar ve Mustemilatlar: Sofanin sekli dogduran dogruya ev 

tipini olusturur. 

Gecit ve Merdivenler: Gecitler iki odayi birbirine baglayan 
kisimdir. Merdivenler sofa icinde olduklarinda ev planina 
fazla tesir etmemektedir. Ancak sofanin disinda olduklarinda, 

ev planina etkilerl soz konusudur. 
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BIRIKIM TURK EVI 

Turk Evlerinin temel ve onemli ogesi sofadir. Sofa, -diger 

adiyla hayat- Geleneksel Turk Evlerinin onemli bir 

bolumudur. Hayat isminden de anlasilacagi gibi evdeki halkin 

sosyallesmesini saglayan, aile ici iletisimi arttiran, bireyi 

yalniziiktan alikoyan evin en canli ve hareketh alanidir. 

Tum odalar sofaya acilr. Bu durum, insanlarin bir araya 

gelmesini saglar. Bir araya getirdigi insanlarin konforunu da 

dusunerek sedir, seki, taht gibi oturma alanlarini icerir. 

Sofada ortamin aydinlik ferah ve havadar olmasini 
saglayacak karsilikli pencereler bulunur. Bu pencereler 

sedirlerin yerlesebilecegi sekilde duvarlarin yarisina kadar 

uzanir. Sofalarin bir diger ozelligi de mevcut sekli 

degistirmeksizin yeni odalarin eklenmesine olanak 

tanimasidir. Sofaya acilan odalarin icerisinde yukluk, gomme 
dolap ve 1slak alanlarin bulunmasi odalan daha islevsel hale 

getirmektedir. Islami deger algilan ile olusan Turk gelenek ve 

goreneklerine uygun yasayan genis aileler icin sofa 

vazgecilmez degerlerimiz arasindadtr. 

Ayrica Geleneksel Turk Evinde avlu, hane halkini 

butunlestiren evin sofasindan sonra kullanilan en onemli 

mekandir. Evin kapali alanlarinda surdurulmesi mumkun 

olmayan ya da acik mekan gerektiren bazi gunluk islerin 

gerceklestirildigi, kisa sureli dinlenilen, yorgunluk atilan ve 
cocuklarin disariyla temas etmeden rahat, guvenlikli bir 

sekilde oyun ihtiyaclarini karsilayan reaksiyon alanidir. 
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BIRIKIM TURK EVI 

Bireysellesmenin giderek arttigi genis aileden cekirdek aileye 

donusun oldugu gunumuzde sofalar salonlara yani yasam 

alanlarina donusmustur. Salon diger odalardan bagimsiz ayr 

Kapis1 bulunan evin en buyuk mekanidir. Salon yere kadar 

pencerelerin uzandigqi ferah bir alan olmasina ragmen diger 
odalardan bagimsiz olmasi sebebiyle insani yalnizliga 

itmekte ve aile ici paylasimi azaltmaktadir. Gecmisten 

gunumuze degisen yasam alanlarnmizi dusunerek sormak 

gerekir: Oturdugumuz evler mi hayat tarzlarimizi degistirdi? 

Yoksa hayat tarzlarimiz mi oturdugumuz evleri degistirdi? 

  

  

          

Mutfak ve yatak odasi 

  

Yuklik 

  

        

Erzak Yeri 

  

  

pb 4 
2: Oturma odasi 3: Ocak ve Mutfak 4: Dolap 
5: Kiler 6: Ahir 7: Samanlik ; ‘ % Oo 

Ocaklik 
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BIRIKIM TURK EVI 

TURK EVININ MOBILYA UZERINDEN DEGERLENDIRILMESI 

Turk Evlerinde mobilyalarin, pencerelerin yerlesimi "Ferahlik" 

ilkesi gozetilerek duzenlenir. Turk Evleri, mobilya ve i¢ mekan 

anlayisindan dolayi “Estetigin ve Mahremiyetin Simgesi” 

olarak tabir edilir. 

Sedirler Turk konut odasi planini sekillendiren en onemli 

unsurdur cunku hem oturma islevi hem de yatma islev1 

sedirle yapilir. Peki sedirlerin yerine Bati tarz1 oturma 

mobilyalarinin gelmesiyle ne oldu? 

Bati'dan gelen oturma mobilyalan bedensel aliskaniiklarimiz1 

etkilemistir. Sedirlerin kalkmasiyla pencere ve pencere alti 

duvarinin yuksekligi yeniden belirlenmistir ve beraberinde 

mimari de cephe degisimlerine sebep olmustur. Bati tarz1 

oturma mobilyalari ilk defa saraylarda kullanilmaya 
baslanmisttr. 

a
e
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a
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BIRIKIM TURK EVI 

  
Kahve Kosesi ve Ahsap Elemanlar1 

Turk Konutu yasama alaninda onemli bir koseden bahsetmek 

isterim: Yuvarlak bir sehpa ve uc dort iskemlenin oldugu bir 
kose... Bu kosede genellikle Turk kahvesinin icildigi ve 

sohbetlerin yapildigi koseydi. Buyuklerimiz bosuna 

demiyordu; Bir kahvenin kirk yil hatin vardir. 

Gunumuzde mobilya kullanisinin degismesiyle birlikte bu 
koselerden artik evlerimizde kalmadi. Her esyanin bir ruhu 

vardir. Her esya evlerimize iyi-kotu bir kisilik kazandirtr. 

Kimisi muhabbet kazandirir kimisi de ayrnlik. Evet ayrilik, 

Nasil m1? Soyle bir misal vereyim: Turk Evlerinde 1sinma tek 

bir mekanda sinirli tutulurken gunumuzde gelisen 
imkanlardan dolay1 aile fertlerinin yasama alaninda birlikte 

vakit gecirmesi eskiye binaen azalmistir. 
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BIRIKIM TURK EVI 
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Yer Yatagl 

  
Yer Sofrasi 

Gelelim yatma eylemine, 

sedirler hem yatma eylemini 

hem de oturma eylemini 

karsiliyordu ama bununla 

beraber yer yatagi da vard1. 
Saten kumasla kaplanmis yer 

yatagi yasama alani disindaki 

diger odalarda yer yatag! 

kaldinlmazd1. GUnumuzdekt 

yatak bazalan misali. Kumasla 
kaplanmasinin sebebi 1se 

estetik goruntuyu ve 

mahremiyeti bozmamaktt. 

Yasama alanlarinda, beyaz 
kumasin serildigi mini fiskos 

uzerine konulmus bakir siniler 

yemek yeme eylemini 

karsiliyordu. Bugun Anadolu'da 

bu siniler kullanilsin, 

kullanilmasin sizleri her zaman 

karsilar, gecmisin bir hatirasi 

olarak. Sinide yemek yeme 

kulturunun kalkmasiyla ne 

oldu? Alafranga yemek 
masalarinin evlerimize 

girmesiyle beraber yemek yeme 

tarzimizda degisim olmustur ve 

ayni zamanda yuksek arkalikl 

sandalyelerde oturmak farkh 
kas dizilerini calistirmaya 

baslamisttr.



BIRIKIM TURK EVI 

  
Yukluk/Yunmalik Ahsap Yukluk 

Odalar da ahsap dolaplar bulunur. Bu dolaplarin ozellikle 
ahsaptan olmasi tercih edilirmis, vitrin ve ona benzer cam 

temali tercih edilmemesinin sebebini ogrendigimizde ise 

yuzumuz tebessum ediyor: Ev sahiplerinin anlayisina gore 

mahremiyetini muhafaza etmek ve esyalara teshir ozelligi 

getirmemek. 

Ahsap sedir olan oturma koselerinden bahsetmesem olmaz. 

Bu sedirler daha once bahsettigim sedirlerden biraz daha 

yuksek. Evin ust katinda bugunku sark koselerini andiran bu 

oturma alani pencere hizasini goz onune alarak 
yerlestirilmistir. Ansap sedirlerin uzeri geleneksel 

motiflerimizin oldugu kumaslarla kaplanmis, bununla 

beraber kendimizi zamanda ufak bir yolculukta hissediyoruz. 
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BIRIKIM TURK EVI 

        

  
Safranbolu'da Asmazlar Konagi nda Divanhane ve Sedir 

Bugun Anadolu'nun cennet koselerinde Turk Evleriyle 

karsilasirsiniz. Sizler de Turk Evlerinin havasini solumak, 

oradaki esyalarin ruhuna inmek istiyorsaniz sizleri bekliyor. 

Sonuc olarak; 
Geleneksel Turk Evlerinin ve modern gunumuz konutlarinin 

plan semasini ve kullanilan mobilyalarin tarihsel surec icinde 

degisen deger algilarina paralel olarak nasil yansidigint 
karsilastirarak anlatmaya gayret ettik. Geleneksel Turk 

Evlerinde ve modern konutlarda kullanilan mobilyalarin 

mekanin formunun olusmasinda belirleyici rol oynadigina 

sahitlik ettik. Inceledigimiz konuyu; 20. yuizyil baslarinda 

yasanan siyasi devrimin; toplumsal, kulturel etkilerini ve 
hayatin her alaninda yasanan degisimin mekani ve mimariyi 

nasil etkiledigini tespit edebilmek adina onemli bir birikim 

olarak goruyoruz. 
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BIRIKIM TURK EVI 

  
Tiirk&lslam Diinyasi Sosyal Arastirmalar Dergisi, Sayi:16 (Mart 2018) 

Islam Dalp:Turk Evinden Kopus Gerilimi, Nihayet Dergisi, Say! 34 (Ekim 2017) 

Tiirk&lslam Diinyasi Sosyal Arastirmalar Dergisi, Sayi:16 (Mart 2018) 

SDU Fen Edebiyat Faktiltesi Sosyal Bilimler Dergisi, Say1:28 (Nisan 2013) 
https://dergipark.org.tr/ 

https://www.icmimarlikdergisi.com/2016/09/02/anadoluda-turk-evlerinin-tarihsel-sureci-plan-turleri/ 

https://www.researchgate.net/publication/309195197_Modern- 

izmin_Mimariye_Yansimasi_Ve_20_Yuzyil_Konya_Modern_Mimarligi Al 

http://www.turkosfer.com/geleneksel-turk-evi/
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TURK EVINE DAIR NOTLAR 

e Iklime, glinese gore céziimler Uretilir. 

e Turk Evlerinde kus evleri bulunmaktadir. 

e Oylumlar distan ige dogal denge icerisinde siralanir. Acik, yar1 

acik, kapali oylumlar iklimin dort mevsimini yasama imkani Sunar. 

e Aydinlk, yari aydinlik ve golge dengesi kurulmaktadir. 

e En cok sicaktan yada soguktan korunacak oylum(sofa) evin 

ortasinda yer almaktadtr. 

e Turk Evleri en az erke(enerji) tuketir. GUnumuzde eko mimarlik 

denilmektedir. 

e Yerlesmede tumuyle topografyaya uyulmaktadir. 

e Yer(zemin) kati; yukseklik egrisine uyan yola gore bicimlenirken 

ust katlar dik agi geometri ile olusmaktaadir. 

e Cikmalar kullanilarak canulik getirilip, sokaklara derin bakislar 

kazandinimistir. 

e Icten disa coziim s6z konusudur. Once islev coziimlenmektedir. 

e Ortak kullanimlar iyi belirlenerek mahremiyete halel gelmeden 

ortak kullanilabilecek her sey ortak kullanilmaktadir. Ornegin 

Camasir yikama, mutfak, hamam vb ortak cozulurken yunmaliklar 

ayri cozulmektedir. 

@ En az ile en akilli cOzUMe Ulasma cCabas1 soz konusudur. 

e Olciiler insan vicudundan referans alinir. Omuzdan elin orta 

parmak ucuna olan mesafe ‘arsin’ temel dlc birimidir. Ornedgin, 

keserin sapi bir ayak uzunlugudur. Odalarin, neredeyse evin, butun 

OolcUlerinde bu sekilde insan olculeri kullanilmistir. Bu olculer ya evi 

yaptirana yada evi yapana ait olmaktadir. 

e Cevreye uyum temel esastir. [klimin elverdigi bolgelerde yapt 

gereci olarak ahsap kullanilmaktadir. Ahsap olmayan bolgelerde ise 

varsa tas yok ise kerpic¢ kullanilmaktadtr. 

e Esneklik Turk Evinin en onemli ilkelerinden biridir. Evler ailenin 

buyUmesine uyarak birim birim buyuUmektedir. Son caglarda eski 

evler bu sekilde bolunme ile ayakta kalmayi basarmistir . 

e Turk Evlerinin yer katlarinin disa sagir olan tas duvarlari ya da 

bahce duvarlan sokaga uyarlantr. 
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TURK EVINE DAIR NOTLAR 

e Turk Evlerinin kapis1iki kanathidir. Birisi yuklU atin, katirin ve 

yayli arabanin gecebilecegi buyuklUkte digeri ise insanlar icindir. 

Ozel durumlar disinda Turk Evi kapilardan yalnizca birisini 

kullanilir ve insan kanadinin bile yalniz bir insanin gecebilecegi bir 

baska kanadi bulunur ki buna ‘kuzulu kap1’ denir. 

e Turk Evlerinde evin kedisi ve kopeginin gecebilecedi kucuk bir 

kapida kullanilmistir. 

e Turk Evi kapilarinin Uzerinde, altinda bekleyeni koruyacak sacak 

bulunur. 

e Kapilarin tokmagi ya da halkalari vardir.Bu halkalar sembol 

niteligindedir.Iki ayn’ halka bulunur kUcUk olan halka calindiginda 

ev sahibine gelenin kadin oldugu buyuk olan halka calindiginda ise 

erkek oldugu bilgisini verir. Halkalar birbirine kurdela ile 

baglandiginda ise evde kimsenin olmadigi anlamina gelir. 

e Turk Evlerinde gecirgenligi dusuk, kafesli, disaridan bakildiginda 

igerinin gorunmedig}, ‘kim geldi’ penceresi bulunmaktadir 

e Turk Evlerinde her evin kendine ait bahcesi vardir.zemin 

kaplamasi, yer katinin kullanimina gore degisir. 

e Turk Evlerinde hayata cikis bahceden yada tasliktan bir 

merdivenle saglanmaktaadtr. 

e Evler yerden en az diz boyu kaldinlip boylece nemden korunmus 

olur. 

e Turk Evleri genelde 2 katlidir. Yazlik kishk sorunu tek yapida 

cozulmustur.yYer kati 2 kat yuksekligindedir, altta hizmet bolumleri 

vardir, merdiven en Ust kattaki hayata cikarken ara sahanlik ile 

kislik kata gecis saglanir. Turk Evlerinin kishk kat yUksekligi ‘elim 

degsin yeter’dir. Yani 2.20-2.25 m’dir. Duvarlari kalin, pencereleri 

kUcUktUr kolay 1sitilir ve korunaklidir. Ana Katta birbirine gecisi 

olmayan odalar Onlerindeki hayat ile baglantr. 

e Turk Evi Plan Tiplerinin kugukten buyUge dogru siralanisi ; 

1. Sofasiz COzUMm: Sofanin ya da hayatin yerini bahce ya da tashk 

almistir. Ust katlardaki odalar balkon ile baglanip aralarinda da 

eyvan yer alabilir. 
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2. Dis Sofali CozUm: Sofa, evin bir yaninda kapali bolumun 

disindadir sofanin durumuna gore; 

2.a. Yan Sofali Plan Tipi: Odalar sofanin bir yanina dizilmistir. 

2.0. Dis Sofali L Plan Tipi: Sofa bir kosededir. Odalar iki kenara 

dizilmistir. 

2.c. Dis Sofali U Tipi: Odalar sofanin 3 Kenarina dizilmistir. 

3.I¢ sofali c¢6zUm: Karsilikii odalari arasinda kalan sofaya sahip 

plan semasidir. 

4.Orta sofali ¢ozUm: 

Sofa orta kisimda 

bulunur tum cevresi- 

ne odalar siralanmis- 

tir. Hayattan odaya 

ya da odalara gecllir. 

Oda iki bolUmden 

olusur kapi acilinca 

girilen bolum ‘seki alt’ 

bu bolum asil odadan 

bir basamak asagidadir. 

Kimi zaman bir trabzanla 

aynlir. Asil bolum ‘seki’ odadir. 

    

    
Eskiz, Seyma Kulakag¢ 

e Odalar kare ya da kareye yakin 

dortgendirler. 

e Bir duvari ocak duvaridir. Ocak 

hem isitma hem havalandirma 

amacli kullanilmistir. Ocaktan 

geri kalan duvarlarda sedir 

vardir. ‘Sedir Turk oturus 

bicimine gore yapilmis oldukga 

alcak divandir.’ 

  
  

  
Eskiz, Seyma Kulakag mnie 
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e Sergen(raf) altinda olabildigince 

buyuUk pencereler vardir. Bu pencereler 

Sokaga ya da hayata bakarlar. 

e Ust tarafta tepelik pencereleri bulunur 

ve camlanri renklidir. Boylece odanin 

isiginin bir rengi, bir tonu vardir. 

e Pencereler, oturaninda, ayakta olaninda 

gorusunu kesmeyecek bicimdedir. 

e Pencereler, evin distan gorunusune 

gore degil, icteki yasama gore acllir. 

e Ev sahibinin konumuna gore OZel arz 

yada divan odalarn bulunur. Arz odasi, 

ana evden yarl bagimsiz duruma gelir, 

giderek selamlik olarak gelisir. Selamlik 

ise tumuyle ayn bir yapida olur. Eskiz, Zeynep Karahan 

   

  

  

  

    

                                
                        
  
  

        
  

  

  

  

  

  

  

    
Eskiz, Zeynep Karahan 
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TUrk Evinin GUnUmuUzde Uygulanabilirligi 

TOPLU KONUTTAN TURK EVINE BAKMAK 
Umit Karabayir* 

GUnuUmuzde Evlerimiz 
Konut, insanin guvende oldugunu hissettigi temel 
gereksinimlerinden olan barinma ihtiyacini karsilayan bir 

mekandir. Insan var oldugu sirec icerisinde her an bir barinma 
intiyaci duymustur. Bu guven duygusunu size bir ornekle 
aciklamak istiyorum: 

Neolitik koy yerlesimlerinden biri olan ve 2.000 yil boyunca 

kesintisiz yerlesim goren Catalhoyuk, dOnemin en buyuk ve en 
kalabalik yerlesimlerinden bir olarak kabul ediliyor. 

50 *istanbul S. Zaim Universitesi, Mimarlik OSrencisi, 2



TOPLU KONUTTAN TURK EVINE BAKMAK 

Neolitik donemde yuvarlak, cukur tabanh evlerden, Catalhoyuk ya 

da Cayonu’ndeki gibi bitisik nizamli ve koseli (dikdortgensel) plank 
evlere gecisin de en buyuk sebebi aslinda yine bu “gluven” 

duygusudur. Barinilan konutun “yasanilan” bir konuta donusmesini 
istiyorsak bu guven duygusunu saglamamiz gerekir. 

Insanin sosyal bir varlik olusu ve varolusu neticesinde ortaya cikan 
bu i¢ggUduntn dogal bir sonucu da toplu alanlarda yasamaya 

baslayarak bir mekanlar toplulugu olusturmasidir. Bu “toplu 
konut” olgusu ne kadar icimizde ve “bizden” olsa da bu olgunun 

farkli bir sekilde ele alinarak, degistinlerek, tekrar bizlere lanse 
edildigini ilk basta 19. yuzyilda, Bati toplumlarinda, Sanayi Devrimi 

sonrasinda goruyoruz. Toplu konutlar, Sanayi Devrimi sonrasi, 
kirdan kente dogru baslayan gocler ile olusan nufusun artisina 
bagli konut ihtiyacini ve insan yogunlugunu engellemek icin 
yapilmistir. Kirdan kente gelerek kendilerine yeni umutlar arayan 

insanlarin geldikleri kentlerde yaptiklan ilk sey kendilerini 

gUvende hissedecekleri bir mekan yapmak olmustur. Yapilan bu 
gecekondular gerek saglik gerek cevresel sikintilar dogurmus ve 

Sadece mekan icerisinde yasayan insanlari degil bUtun o cevrede 
yasayan toplumu da rahatsiz etmistir. 

                
         



TOPLU KONUTTAN TURK EVINE BAKMAK 

Bu kadar buyUk sorunlarin cikmasinin sebebi suphesiz kontrolsuz 
nufus dagilimi olmakla birlikte; hizla degisen toplumun yen 

teKnolojik, kKulturel, ekonomik gereksinimler olmasi ve bu 
gereksinimlerini karsilayacak bir mekan bulamamalaridir. Bu 

sorunlar neticesinde insanlarin da ekonomik durumlari goz OnUune 

alindiginda, yapilacak yeni mekanlarin ucuz olmasi ve sorunlar 
daha fazla buyUmeden hizli bir sekilde insa edilmeleri 

gerekmektedir. Birnevi “Ne kadar cok insani ne kadar az alana 
sigdirirsak o kadar Iyidir.” diyerek yapilan bu toplu konutlarda 

insanlarin barinmasi dusunulmUus, yasamasi dusunulmemistir. 
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Avrupa’da hizla yayilan bu populer konut anlayisi, Ulkemize de 

1900’lU yillarin ilk yarisinda gelmistir. Ozellikle Istanbul, Ankara 

gibi buyUk sehirler basta olmak Uzere, Ulkemizin bircok sehrinde 
bu tarz konutlar uygulanmistir. Bu kKonutlar yapilirken Oncelik, 

koyden kente gelen gocmenlerin barinabilecegi alanlar yapmak ve 
ekonomilerini zorlamadan baslarini sokabilecekleri alanlar insa 
etmekti. Hal boyle olunca, toplu konutlarda yasayan insanlarin 
istek ve arzular goz ardi edildi ve toplu konutlar, sadece insanlarin 

gece uyuyup tekrar ise gidecekleri bir kabuk haline geldi. 
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Kirdan gelen insanlarin kulturleriyle ve yasayis bicimleriyle 
bagdastiramadiklari bu yeni kultur ve yasama bicimi, bu icerisinde 
yasanilan (!) toplu konutlan “hayalet ev”lere ve bu konutlarin 
igerisinde bulundugu kentleri de “hayalet kent”Lere donusturdu. 
Adeta bir acil durum senaryosu olarak insa edilen bu konutlarin 
tekduze ve ruhsuz gorunUmleri de bizim kulturumuzle tezatlik 
olusturuyordu ve bu tezatlik sadece kendisini cephelerde degil 

planlanan plan tiplerinde de gosteriyordu. Bu konutlar insa 
edilirken topografya g6z OnUne alinmiyor, Istanbul’da uygulanan 

plan Bursa’da da, Rize’de de uygulaniyordu. Oysa konutlar insa 
edilirken asil yapilmasi gereken ic ve dis mekani birlikte ele almak 

ve bu ikisinin bir butUn olarak diistinmektir. Icerisinde yasayacagl 
insanlari ve ihtiyaclarini dusunerek ve bu ihtiyaclarini karsilayacak 
tipolojide evler insa etmektir. Bu evleri insa ederken cevresi de 

dusunulmeli yasayan bir kent olusturabilmek icin bu kentte carsl, 
oyun alanlari, yesil alan ve sokak dokusu olusturulmalidir. 

_ Gegmiste Nasildi? 
— Sedad H. Eldem Turk Evinin tanimini su 

| sekilde yapar: “Turk Evi, eski Osmanli 
| Devleti’nin bulundugu sinirlar iginde, 

. eski tabirleriyle Rumeli ve Anadolu 

| mintikalarinda yerlesmis, inkisaf etmis 
— ve 500 sene kadar tutunmus, kendi 
_ vasiflariyla tebaruz etmis bir ev tipidir.” 

Bu cumleden anliyoruz ki Turk Evi ortak medeniyetin Urunudur. Bu 
Urun icin akla gelen ilk soru bu kadar buyUuk bir cografyada nasil 

birbirine benzerlik gosteren bu tarz bir Urun olusturabilmislerdir? 
Bunun ilk agiklamasi belli bash temeller esas alinarak Turk 
Evlerinin insa edilmis olmasidir. Bu temel esaslar butun bu 
cografyada gecerliligini koruyarak gunUmuze bir nebze gelmeyi 
basarmislardir. Konut insa edilirken temel unsur insandir. Olcti 
olarak insan esas alinir ve insan tipolojisine uygun bir ev insa 
edilir. Kapil, pencere ya da kat yuksekligi ya ev sahibinin ya da evi 

insa eden ustanin boyu, olculeri esas alinarak insa edilir. 
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TOPLU KONUTTAN TURK EVINE BAKMAK 

Evde bulunan her bir mekan kendi basina bir birim olarak insa 
edilir ve bu birimler kendi icerisinde bir ailenin yasayacag1 

buyuklukte insa edilmislerdir. Bu evler insa edilirken de bir ruh 
vardir, insa edilirken bir ustayla anlasilir ve bu usta ile ev sahibi 
birikte konutu insa ederler. Bu sayede ev sahibi hazir bir evi gelip 

Satin alan bir mUsteri degil, surecin basindan beri olaya dahil olan 
ve evi “yuvasi” olarak goren biri olur. Bu sayede ev sahibi eviyle 

arasinda duygusal bir bag kurar ve gerek ev sahibi gerek ailesi 
icerisinde “guvenle” oturur cUNnkU evin nasil insa edildigini, hangi 
malzemelerin kullanildigim, yukluk yapilirken hangi ahsabin 
kullanildigini ya da pencerelerin hangi yukseklikte olacaklarini 

bilirler ve Kendileri karar verirler, evle bir bag kurmus olurlar. 

TUrk Evinde bir diger temel esas ise “iklim ve topografyaya 

uyum”dur. Konut insa edilirken yerel malzemeden faydalanilir, bu 
yerel malzeme hem bulmasi kolay hem de hesaplidir. Evin 

topografyaya gore konumlandintmasina dikkat edilir. Ev, 
komsularin gUn 1sigini ya da manzarasini engellemeyecek sekilde 

sayglyla konumlandinlir. Her evin toprakla | 
bir baglantisi bulunur. 5 
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Eski Bursa, 1900ler 
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TOPLU KONUTTAN TURK EVINE BAKMAK 

  

  

  
Eldem, yaptigi calismalarda Turk 
Evi’ne karakter kazandiran uc 
ozellikten bahsetmistir: 
-Evlerin milli olmasi, yani kendi 

zevklerimize, kulturumuze ve 

yasam tarzlarimiza uygun 
olmalan, st far poe 7 7 
-Kendi mimarlik sanat ve “| 2s sacar 
zevklerimize uygun olmalari, @| ee a eee hese 
-Memleketimize, topragimiza ve 
Iklimimize uygun olmalar1. 

Iste saydigim bittin bu ilkeler bir 
konutun nasil ve neden insa 
edilecegini ifade ediyor. Eger bir 
konut, icerisinde yasayan 
insanlarin yasam tarzina ve 
kulturUne ve insa edilecedi 
cevreye hitap etmiyorsa bir sure Sa oO 
sonra terk edilmeye mahkdmdur. a een 
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GELECEKTE BIZI NE BEKLIYOR? 

Pandemi sebebiyle evde bulundugumuz bugunlerde evde daha 
Once hig bu kadar uzun sure evde bulunmadigimi fark ettim. Evim 
daha once sadece aksamlari okuldan yorgun olarak gelip 

uyudugum bir ara mekan iken suan icerisinde aktif olarak 
bulundugum bir mekana donustu. Bu mekani aktif olarak 

kullanmaya basladigimda kendi evimin ihtiyaclarimi 
karsilamadigini hissettim. Evim kendi zevkime gore insa edilmeyip 

birkag hirsh muteahhitin ufak bir arsaya cok kath bina dikmesinin 
kurbani olmustu. Evde bunalip yasadigim apartman dairesinden 

disariya baktigimda bir yesil alan gormek ve az da olsa bu sikintili 

surecte igimi rahatlatmak istedim. GozUm karsi komsumun 
bahcesindeki kiraz agacina takildi. Yuzlerce insanin yasadigi 

sokaktaki tek yesil alan buydu. Agac, komsumun arabasini guvenle 
korumak icin beton doktugu bahcede tek basina direnmeye 

calisiyordu. Baharin geldigini ancak agacin cicek actigini 
gordugumde fark ettim. Topraga basmay birakin huzur 

bulacagimiz bir yesil alan gormek bile bu surecte beni bir nebze 
daha rahatlatacakti ama onu dahi bulamiyordum. O anda 

sorgulamaya basladim: 

Eger herhangi bir krizde yesile ve dogaya bu kadar hasret 

kalabiliyorsak boyle yasamamiz ne kadar dogru? Iste beton kutular 
icerisinde yasadigimiz “modern” dunyamizda belki de ilk defa 

toplum olarak bunu sorgulamaya basladik. Hepimiz belki de ilk 
defa bu kadar cok, bize farkh kUltUrlerin dayattigi sisteme karsi 

cikip ozUmuUze donuyoruz. 

GUnUmuUzde insa edilen toplu konutlar plan tipolojisinin fark 

kulturlerden alinmasi itibariyle Turk KUlturUne ve Aile Yapisina 
uymamaktadir. Bu sebeple Turk Aile Yapisi ve kulturune uygun 

olmayan bu toplu konutlar toplumumuzun ihtiyaclarini 
karsilayamamakta ve kullanilan bu toplu konutlarin bir sure sonra 

Satilmasina, devredilmesine ya da tamamen terk edilmesine yol 

acmaktadir. 
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TOPLU KONUTTAN TURK EVINE BAKMAK 

Sokak ve komsu kulturUnUn gecmis yasamimizda ne kadar oneml 
rol aldigini bizler biliyoruz. Ayni zamanda yasliya olan sayglyl ve 

hurmeti de biliyoruz. Bizler bu kUltUrle yetistik ve eger bu 
degerlerimizi korumazsak maalesef son temsilcileri olabiliniz. Turk 

Evi demek sadece Mardin’deki toprak ev, Istanbul’daki kdskler 
demek degildir. Turk Evi bayram ziyaretlerimiz, komsu 
ziyaretlerimiz demek ayni zamanda. Bizim bir pargamiz olan bu 

kulturu eger kaybedersek domino tasi gibi teker teker diger 
kulturlerimizi de kaybedecegiz. Basta komsu ziyaretlen azalacak, 

sonra yasli ve bayram ziyaretleri. 

Gecmiste yasadigimiz Geleneksel Turk Evi’nin genislidi ve 
ferahligindan daracik ve bir bahcesi olmasini birakin bir balkonu 
dahi olmayan evlere sigmaya calisan bizleri bekleyen tek sey 

ayaklari topraga degmeyen, inegi sadece sut reklamlarinda goren 
cocuklarin yetistigi bir topluma donusmek olacaktir. Toplu konutlar 

icerisinde buyUyen cocuklarimiz sokak kulturUnden; insan, hayvan 
sevgisinden bihaber olarak yetistirildigi igin zamani geldiginde, 

yaslandigimizda, bizlerle ilgilenmelerini cok da beklemememiz 
gerekir saninim. 
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Toplu konutlan bir kullanici olarak kKendimize gore degistirmeye 
calisirken farkinda olmadan aslinda degisen bizler olduk. Eger cok 
gec olmadan kulturumUuze sahip cikip gelecek nesillere daha 
“yasanilasi” bir gelecek birakmak istiyorsak TUrk Evi’ni gunUmuzun 

Gagdas ihtiyaclarina gore uyarlayarak tekrar yasatmaliyiz. Yeniden 

uyarlama dememin sebebi ise gecmisteki insanlarin ihtiyaclarninin 
ve guUnumUzde yasayan iInsanlarin ihtiyaclarinin farkli 

olmasindandir. Bu nedenle Turk Evinin “sofasiz, i¢ ve orta sofali...” 
plan tiplerini mUmkunse icinde yasayarak tecrUube edip, gunumuz 

intiyaclarina da cevap verebilecek mekan degisiklikleri yaparak 
bugune tasimaltyiz. 

Umit ediyorum ki; barinilan degil, yasanilan kiiltUr mekanlan insa 
etmeyi basardigimizda, ezanin konutun en Ust katina ulasabildidi 

evler yapmaya basladigimizda, Turk Evini ve o mimarligin getirdigi 
“ruhu” tekrar yakaladigimizda degerlerimize karsi hassasiyetimizi 

tekrar kazanacagiz. 

Ahmet Hamdi Tanpinar’in Bes Sehir’den bir alintiyla sizlere veda 
etmek istiyorum. 

“Cedlerimiz insa etmiyorlar, ibadet ediyorlardi, Maddeye gecmesini 
israrla istedikleri bir ruh ve imanlan vardi. Tas, ellerinde 
canlaniyor, bir ruh parcasi kesiliyordu. 
Duvar, kubbe, kemer, mihrap, cini, hepsi Yesil'de dua eder, 

Muradiye'de dusunur ve Yildirim'da harekete hazir, goklerin 
derinligine susamis bir kartal hamlesiyle ovanin ustunde bekler. 

Hepsinde tek bir ruh terennum eder. 

Ah, bu eski sanatkarlar ve onlarin her dokunduklar1 seyi 
degistiren, en eski bir unsurdan yepyeni bir Glem yapan sanat 

mucizeleri!” 

      
  

O ruhu geri kazanmak Umidiyle. 

*Pocitel, Bosna Hersek 
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TURK EVINDE MOTIFLERIN DILI 
Zehra SEZER* 

Yuzyillar boyu sevincleri, huzunleri, korkulan, umutlari kisaca 

hayata dair her duygu ve dusunceyi Uzerlerinde tasiyan, renkleri ve 

motifleri ile ilmek ilmek islenen hali ve kilimler gunlUk hayatin 

kacinilmaz bir yansimasidir. Turkmen topluluklar yasadiklari 
alanlarl kirden korumak ve 1sinma ihtiyaclarini gidermek icin 
egirdikleri yUnleri, bitkilerin kokleriyle boyayarak hall ve kilim 
dokumuslardir. Dokumay! insanin kendini bilme sureci, hayatini 

ifade edis bicimi olarak gormuslerdir. niteliktedir. Motiflerde 
topragin bereketine, gokyUzZUnUN sonsuzluguna, hayvanlar alemine 

seslenis vardir. Orta Asya’dan yapilan gocler ile birlikte dokuma 

Sanati dunyaya yayilmistir. 

62 *istanbul S. Zaim Universitesi, Mimarlik Orencisi, 4



TURK EVINDE MOTIFLERIN DILi 

Turk dokuma sanatinda renklerin, doganin ve hayvan tasvirlerinin 
sembolize edilmesi sonucu ortaya cikan motiflerin matris tabanli 
bir zemin uzerinde bir araya gelerek olusturdugu ahenk toplumun 
kulturel ve psikolojik binkimlerini anlatir ve icerisinde kendine 

ozgu entelektuel ve sanatsal deger barindirir. Bu durum gelecek 

nesillerin gegmis donemdeki TUrk KultUrU ve Aile Yapisini anlama 
noktasinda Onemli bir deger tasir. YUzyillar Once dokunan renklerin 

gUunUmuz sanat anlayisi icerisindeki renk kuramlanyla 
karsilastirildiginda ritim, denge ve estetik uyumunu dogrular 

Toplumlarda, inanclarin, duygu ve dusuncelerin aktarilmasinda 

motif ve figurlerin en etkili iletisim araclarindan biri oldugunu 
gormekteyiz. Insanlar anlatmak istediklerini kelimelerle ifade 
etmek yerine isledikleri motiflerle anlatmayi secmislerdir. 

  
Pazirik Halisi, (St. Petersburg Hermitage Muzesi) 
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TURK EVINDE MOTIFLERIN DILi 

Pazink halisindan itibaren hayvan ve figurlerle baslayan, sonraki 
donemlerde ,Islam inancinin da etkisiyle, sembol, motif, bitkisel ve 

soyut bezemelerle devam eden bir seruvendir. 

“Pazirik Halisi”, (M.O. 5-4. yy) dunyanin bilinen en eski halist 

Unvanina sahip olan Pazink Halisi’nin Orta Asya Turklerine ait 
oldugu dusunulmektedir. Hali, 1948 yilinda Rus arkeolog Serge! 

Rudenko tarafindan Pazink Kurganlan adi verilen anit mezarlarda 
(Hun kavimlerine ait oldugu dusunuluyor) yapilan kazilar sonucu 

bulunmustur. Dunyanin en eski dugumlUu halisi olarak da bilinir. 

Pazink Halisi incelendiginde, gdoze carpan ilk sey zemininde 

geometrik ve bitkisel motifler, insan ve hayvan figurleri 
igermesidir. (Fotograf 1) Halinin orta kismina baktigimizda eninde 

4, boyunda 6 olmak Uzere toplam 24 kareden olusan dikdortgensel 
bir alan gorulmektedir. Dikdortgensel alanda halinin gobek 

desenlerini olusturan karelerin icerisinde dort yaprakli bitkisel 
motifler gorulur. (Fotograf 2) 

Halinin etrafindaki bordurlerde ise hayvan figurleri gorulmektedir. 

Birinin igerisinde siralanmis 24 adet “geyik”, diger iki dar bordurde, 

karelerin icerisinde “aslan” ve “grifon” figurleri bulunmaktadir. 
(Fotograf 3) Grifon’un basi, arkaya dogru cevrilmis ve gagasindan 

dili gorulmektedir. En genis bordurunde, 28 adet ath figuru 
yerlestinimistir. Yayalar ve atularin birbirlerini takip ettiklen 

goruluyor. Burada siginlarin tam tersi yonunde ilerlediklen dikkat 
cekmektedir. Figur ve motiflerden sonra halida en cok goze carpan 

zemininde koyu kirmizi olmak Uzere koyu kahverengji, acik mavi, 

lacivert, sarl ve krem renklerinin kullanilmasidir.* 

rs 4 *Billent Yilmaz, “Pazirik'dan GUiniimuize Turk Hall Sanati", OGuz-Tiirkmen Arastirmalari Dergisi |, 2017, Aralik, 100-103



TURK EVINDE MOTIFLERIN DILi 
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Fotograf 1: Kose Goérunumu ~ Fotodrat 3 3: "Hayvan figdrt 
  
Hali ile ilgili bir diger ilging gorus ise halinin orta zeminindeki 

karelerin olusturdugu alanin bir oyun alani oldugudur. Dama 
tahtasindaki gibi matris tabanli bir alanda esit olculerde bolUnen 
kareler ve etrafini cevreleyen ince bir cergevenin olmasi boyle bir 
fikrin ortaya atilmasini saglamistir. Bordurlerde gorulen siginlar ve 

atlilar birbirlerinin tersi yonUnde ifade edilmistir. Insan figtrlerinin 
bazilari atlarinin yaninda yurUrken bazilari atlarina binmis olarak 

Siralanmistir. Bazi atlarin kuyruklarinin dugumlUu oldugu, Pazirik 

bolgesinde cikanlan diger bulgularda goruldugu gibi dUgumludlUr, 
gozlerden kacmamistir. Atlarin sirtlarinda keceden yapilmis ortu 
bulunmaktadir. Orta Asya’da hayvanlarin terini almak icin sirtlarina 
koyulan nakish ortulere “caprak”, Anadolu’da ise ter kecesi, terlik 
denilmistir. 
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Bu durumda goruluyor ki gegcmisten guUnumUze gelen bu tarih 
Seridinde yasayan insanlarin yasadiklan olaylan, kUlturlerini, 

gUundelik hayatlarini, inanislarini anlamak ve analiz etmek 
noktasinda dokuma kulturunUn Gnemi yadsinamayacak kadar 

buyuktur. 

Bir diger yogun gorulen figurlu bezemelerden birisi de “kus” 

figurudur. Kus figUurune olumlu ve olumsuz cesitli anlamlar 
verilmistir. Farkli anlamlarin algilanmasi kUlturlerin farkli yasam 
tarzi, gelenek ve goreneklerinden dolayidir. Kuslarin ucabilme 
kabiliyeti “evrenin sinir otesini asan ruhlar” ifadesiyle 

yorumlanmaktadir. Bilgeligi, zekiligi ve cevikligi de sembolize eder. 

Orta Asya’daki Turk inancina gore olen kisinin ruhunun “kus gibi 
goge uctuguna” inanilmaktadir. Kuslarin insanlara hayatlan 

boyunca eslik ettigini, insanlarin kuslarin yardimi ile dogduklan ve 
olduklerinde ise ruhlarini goge yUkselten kutsal bir hayvan 

olduguna inanmislardir. Ayni zamanda kuslar, gucu, dayaniklilid1, 
mutlulugu ve sevgiyi de sembolize etmektedir. Genel anlamda 

kuslarin dunyasalliktan uzaklasmanin, hafifligin sezgi ve ilhamin 
ruhsal tesirlerin, ruhun ebediliginin, gok ve yer arasindakti 

iletisimin sembolu olduguna inanilmistir.* 

*Hatice Feriha Akpinarli, Pinar Arslan,2018. “Kus Motifinin Ozellikleri ve Kus Motifli Dosemealti Halilari”, 

é 6 Uluslararasi Folklor Akademi Dergisi. Cilt 1, Sayt:3, 5273 - 286
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Dilek KANTAS 
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GEZI YAZISI 

BLAGAY TEKKESI 
Ibrahim Ethem Karak6ése* 

Birbirinden ilging gunler yasiyorduk o siralar. Gelen degisik 

haberler, i¢ginde ansizin kendimizi buldugumuz durumlar, haberimiz 

olmaksizin adimiza verilen kararlar, olamayacagini dusundugumuz 
islerin olmasina ihtimal dahi vermedigimiz zaman araliklarinda 
gerceklesiyor olmasi... Iste boyle gecen gUnlerden bir ekim guind, 
kararmis havanin 1siginda baslad1 maceramiz. 

72 = *istanbul S. Zaim Universitesi, Mimarlik Orencisi, 3



GEZi YAZIS| BLAGAY TEKKESI 

Bayrak tasiyici havayolumuzun 
yapmis oldugu kampanyanin 

nihayete ermesine saatler kala, 
goz acip kapayincaya kadar 

gecen sure zarfinda biletlerimiz1 
almistik kiymetli hocamizin 
mihmandarligi ve sevgill 

abimizin ve arkadaslarimizin 
yoldasligiyla. Bes gun surmesini 

planladigimiz yolculugun 
heyecani daha ilk dakikalarda 

bas gostermisti bile. Saatler 
gun, gunler hafta, haftalar aylari 
kovalayip, gegmez denen vakit 

gecince, o an gelip catmisti iste. 
Terminal binasinin camindan 

binecegimiz ucakla goz gdze 
bakisiyorduk iste.   Blagay lekkesi 

Elin elinde kalmis topraklarimiza gidebiliyorduk nihayetinde. Iste 

boyle baslayan yolculugumuzun ilk aksaminda yaptigimiz istisare 

geregi ertesi gun, sirasiyla, Mostar Sehri, Blagay Tekkesi ve Pocitel 
Kalesi olmak Uzere Uc gUzide yeri gezip gormeyi, o atmosferlen 

teneffus etmeyi kararlastirmistik. 

Soguk ve karanlik bir aralik sabahiydi Bosna-Hersek’te. GUnesin 
dogmasina yaklasik bir saat vardi ve etrafta hicbir ses seda yoktu. 

Sessizlik dinletiyordu adeta kendini. Hemen yola koyulmamiz 

gerekiyordu cunku gidilecek epey yolumuz, gezilecek ve gorulecek 
cok sayida yerimiz vardi ve vakit ... Ah o vakit yok mu? Hava aydin 

oluncaya dek nerelerden gectigimizi, nereleri gectigimizin farkina 
pek varamamisim. Birbiri ardina gelen evler, yer yer araya giren 

tepeler ve agacliklar... Insanin hayran olmamasi elde bile dedil. 
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GEZi YAZIS| BLAGAY TEKKES! 

GUnes yavas yavas, oO kizil yu- 
zUnU gostermeye basladiginda 

yolu yarilamis bulunmaktaydik. 
Yaklasik iki saatin ardindan 
Mostar sehrine variyoruz ki bu 
sehir hakkindaki fikir, dusunce 
ve tecrubelerini intiva eden yazisini 

sevgili arkadasimiz Mehmet Sefa 
Akbaba’nin “Mostar Sehri” isimli 
yazisinda dergimizin ikinci 
Sayisinda paylastl. Okuyamayan ya 

da yeniden okumak isteyenler icin 

ufak bir hatirlatma olsun. 
Mostar’in, tabiri caizse, esrarengiz 

buyusunden ogleden sonra ancak 

» = kurtulabildigimiz icin ikindi vakti 

eMC 3 hase, SUlarinda ulasabiliyoruz Blagay’a.   
Blagay’in hikayesi, Osmanli Devleti’nin bu topraklara gelisinden 1 
asir evvel, yani 1300’ler, Hoca Ahmet Yesevi’nin muritlerinden Sani 

Saltuk ile beraberinde 770 alpereni ile yola cikip Anadolu’dan 

Balkanlara gelmesiyle baslar. Alperenlerin geldikleri donemde, bu 
topraklarda Sirplar, Hirvatlar ve Bosnaklar yasiyorlardi ki Sirplar, 

Ortodoks; Hirvatlar, Katolik; Bosnaklar ise Bogomili mezhebine 

tabilermis. Rivayet odur ki, alperenler Mostar civarina 

geldiklerinde halk tarafindan “sizler iyi birilerine benziyorsunuz, 
hukUmdarimiz sizi zulmeder” deyip bu zamanda dahi yerlesimin 

pek mUmkUn olamayacagi Avrupa’nin debisi en yuksek nehri olan 

Buna Nehri’nin ciktigi sarp kayalarin eteklerine yerlesmelerini 
soylerler. 

 



  

GEZi YAZIS| BLAGAY TEKKESI 

Bu tavsiyeler Uzerine alperenler asi Buna Nehri’nin kiyisina 
tekkelerini kurarlar. Alperenler burada vahsi hayvanlara evcil 

muamelesi yapmalarinin yani sira, nefislerini terbiye ettikleri gibi 
Buna Nehri’ni de terbiye ederler uzerine yaptiklari degirmenlerle 

ve ordukleri 7 km’lik duvar ile. Alperenlerin bu tekke yasantisi tabi 

ki orada yerlesik olan halka da sirayet emis olacak ve Balkanlar’in 
Islamlasmasinda biyUk bir Oneme sahip olacaklar. 

Oyle ki Fatih Sultan Mehmet Bosna-Hersek’i fethettiginde Islam ile 
muserref olmus sekiz yuzU askin Bosnak vardi. Yine kayitlarda 
gecen bilgilere gore fetinten hemen sonra 4685 hanenin 

Musluman olduguna ulasilabiliyor. Boyle bereketli topraklar, Chan 

Devleti’ne mal olmus nice ulema ve devlet adami yetistirmistir ki 
bunlarin bence en Onemlisi adina hala yasayan bir vakif bulunan ve 

Istanbul’umuzda birisi Azapkapi digeri de Kadirga da olmak Uzere 
iki tane cami bulunan Sokullu Mehmet Pasadir. Bu kitabi bilgileri 
unutmayarak, aklimizin bir kosesinde tutup, donup donup bakmak 
kaydiyla yola devam edelim. Ne demis zaten buyUklenmiz: 

“ettekraru ahsen velev kane yuz seksen.” Vardir bir bildikleri... 

Birkac yUz metre ilerideki kUucUk camide duruyoruz ilk Once. Ikindi 

namazini eda ettikten sonra bir ara gozlerimiz bakkal ariyor su 
alabilecegimiz. Halbuki az ilerideki cesmeyi gormuyor gozUmuZz. 

Modernizm mi dersiniz, 21.yy kentinde buyUmek mi dersiniz 
bilemem ama icler acisi bir durum oldugu su goturmez bir gercek. 

Neyse ki bu korlUkten kurtulabiliyoruz da yanimizdaki 
siselere akan cesmeden suyu dolduruyoruz. 
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GEZi YAZIS| BLAGAY TEKKES! 

  oF le eg A eae 
i ee SS a, 

Arabay1 musait bir otoparka biraktiktan sonra sag tarafta Buna 

Nehri, sol tarafta ise yukselen yamag olacak sekilde, 5-6 kisinin 

ancak yan yana yuruyebilecegi hatin sayilir genislikteki patika 
yolda ilerlemeye basliyoruz. Karnimizin acligi gezme istegimize 

baskin gelmis olacak ki Tekke’nin hemen yani basindaki yerde 
yemek yemek icin duruyoruz. Nehrin sinltisi ve suyun taslara 

carparak cikarttigi sesler esliginde yemegimizi yedikten sonra 
nehrin karsisina geciyoruz daha seyreyleyebilmek icin Blagay 

Tekke’sini. Gectikten sonra karsiya, doner donmez arkamiz1, 
gordugumuzle buyulenip kaliyoruz adeta. Aman Allah’1m! “Edebiyat 
bize burada yardim edemez” diyordu sair. Son derece hakli 

oldugunu ancak farkina varabiliyorum. Suyun akisindaki hareket, 
hareket ile kivnlan nehir yatagi, o yatagin kenarina imar edilmis 

tekke, tekkenin bir insan edasiyla basin Suya uzatir gibi duran 
cumbalan, koca kaya kutlesinin sanki bir kalkan gibi tekkenin 

Uzerine dogru egilmesi... Her tasinda bir eda, bir zikir, sanki goklere 

ulaslyor ve iste ‘Goklerde ve yerde bulunan her sey Allah’1 tesbih 
eder’ ayeti akillarda beliriyor. Bu efsundan cikmak icin, ya da daha 

da kapilabilmek icin mi desem, tekkeyi daha iyi gormek icin 
tirmandigimiz kayalikta, dag kekiklerine rast gelmek tam bir 

surpriz oluyor. 
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GEZi YAZIS| BLAGAY TEKKES! 

Inanir misiniz o kekikler masamin kenarinda, oraya konuldugu 
gunden beri kokusundan zerre taviz vermeden kendini ve 

koparildigi yeri hatirlatmaya devam ediyorlar. Tirmandigimiz yerde 
de bir sure oturuyoruz. Seyredip, hayallere daliyoruz sessizce. Bu 

Slrada gunes iyice yuzunU saklamaya baslamisti tabi. Blagay 

Tekkesi de agir agir haziryordu kendini, bastiran karanliga ve bu 
hazirlik sonucu, Buna Nehri gibi sarp kayaligin bagrinda nur 

edaslyla parlamaya basladi. Sessizlik coktU birden. Nehir yavaslad, 
daha az dover oldu kayalari. Insanlar cekildi. Tekke geceliklerini 

giymis, hazir vaziyette, aksam yolculuk edenleri beklemeye 
koyuldu. Sarp kayalik yamac ise durusunu bozmadan her seyin 

Ustunu Ortmekte, Karanligin icinde. 

 



MIMARLIK SOZLUGU | Mehmet Sefa Akbaba, Bettil Ozel* 

Eyvan: Genellikle avluya veya sofaya bakan iki tarafinda oda 
bulunan 3 tarafi kapali Turk Evinde ortak kullanilan mekan. 

  
Harem: Islam evlerinde kadinlara ve ev ahalisine mahsus daire. 

Yukluk: Yatak ve silte vaz’ olunan iki kanath bUyuUk dolab. 
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MIMARLIK SOZLUGU 

Bani: Binayl tesis eden ve yaptiran zat. (Mi’mar manasinda 
kullanilmamalidir. ) 

Kepenk: Bir medhalin* egreti olarak takilip kapatilan veya mentese 

ile miiteharrik* olan biiyiik tahta veya demir kanadi. Orn: Merdiven 

kepengi, mahzen kepengi, dukkan kepengi vesaire gibi. 

Donme Dolap: Selamlik ile harem dairelen arasinda esya alip 
vermeye mahsus mil uzerinde doner sekilde bir tarafi gozlU dolap 

ki her iki tarafinda duranlar birbirlerini gormeksizin bir sey alip 
verebilirler. 

      
  

  

    

          
Imedhal: giris, giris yeri (kubbealti lugati) 
émiiteharrik: hareketli, yer degistirebilen 
Istilahat-i Mimariyye, Celal Esat Arseven 
Cizimler Bettl Ozel’e aittir. 79
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Bu dergi, Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi 
Mimarlik ve Sanat Kulubu 

yayinidir. 

  

  
  

      

      
    

*Eskiz, seyma Kulaka¢


