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1960-2010 YILLARI ARASINDA !STANBUL KENTL! KONUT !Ç MEKAN 

DÜZENLEMELER!N! TÜRK S!NEMASI ÜZER!NDEN OKUMAK 

ÖZET 

Konut ailenin özel ya"am alanıdır. !ç mekan tasarımı açısından konut, kullanıcı 
profilinin ve ki"isel tercihlerin birincil belirleyici oldu#u tipolojidir. Konut iç mekan 
düzenlemeleri zaman içinde kullanıcı profili ve tercihlerindeki farklıla"ma ile 
de#i"im gösterir. Bir yandan, akımlar, be#eniler ya da popülerlik kavramlarıyla 
açıklanacak hızlı de#i"imler ya"anırken di#er yandan, toplumsal ve kültürel 
de#erlerin çerçevesi içinde bazı niteliklerin kalıcı oldu#u gözlenir. 

Tez çalı"ması 1960 - 2010 yılları arasında konut iç mekan düzenlemelerinde ya"anan 
de#i"imleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalı"manın dönem aralı#ı 1960 ile ba"lar,  

1960’lı yıllar Türkiye’de endüstrile"meye ba#lı olarak, kentli ya"amın yo#unlukla  
görülmeye ba"landı#ı yıllardır. Kırsaldan göç ederek kentin yeni kullanıcıları arasına 
katılan kitlelerin ve bu süreçte ili"ki kurdukları eski kentlilerin konut anlayı"ı bu 
tarihle birlikte de#i"meye ba"lar. Tarihsel süreçte yakın tarihimize dek toplumun 
ya"adı#ı siyasi, sosyal ve kültürel dönüm noktaları da genel anlamda toplumsal 
ya"amı, özelde aile içi ya"amı ve konut kullanımını önemli ölçüde etkilemi"tir. 

Mimarlık tarihi açısından da 1960’lı yıllar kırılma dönemi olarak görülebilir. 
Çe"itlilik ve esnekli#in Rasyonel kalıpları kırdı#ı bu dönemle birlikte, geli"en mimari 
ve ba#lantılı iç mimari akımlar ülkemizde de etkili sonuçlar vermi"tir.  
1970’ler 60’lı yılların ba#ımszlık rüzgarının daha fazla hissedildi#i ama aynı 
zamanda Türkiye’de siyasi belirsizlik ve kaotik toplum yapısının hakim oldu#u 
dönemdir. Toplumun televizyonla tanı"tı#ı ve sinemanın tek ortak e#lence olmaktan 
çıktı#ı bu dönemde sanatsal açıdan evrensel /ulusal kavramları sorgulanmı"tır.  
80’li yıllar, siyasi ve toplumsal anlamda dönü"ümün ya"andı#ı bir dönemi i"aret 
eder. 80’lerin ilk yarısında ya"anan baskılı dönem ve ardından ekonomideki dı"a 
açılım kararları toplumu hızla de#i"me u#ratır. Ki"isel kazanç beklentilerinin 
toplumsal çıkarlardan üstün hale geli"i ile ciddi kırılmalar ya"anır. Kentlerin 
görünü"ünde de hızlı de#i"imler görülür. Bu dönü"üm birey ve toplum bazında 
sorgulanmaya ba"lar. Sinemada bu dönem karakter analizlerinin öne çıktı#ı, 
sorgulandı#ı dönemdir. 

90’lardan itibaren, her alanda ço#ulcu yakla"ımlar görülür. Bireysel bakı"la 
çe"itlenen sanat anlayı"ı sinemada da etkisini gösterir ve Auteur sinemanın 
ba"langıcı ile yönetmenin dünyasını göz önüne seren yapımlar dikkati çekmeye 
ba"lar . Toplumsal ya"amda 80’lerle ba"layan postmodern süreç devam eder.  

Tez çalı"ması, yukarıda kısaca tanımlanan 1960-2010 döneminde, konut iç mekan 
düzenlemelerinde mimari, iç mimari akımlar ve sosyo kültürel dinamiklerin etkisi ile 
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ya"anan de#i"imleri ortaya koymayı amaçlar. Çalı"ma bu amacı, Türk Sineması 
üzerinden gerçekle"tirmi"tir.  
Sinema, toplumun siyasi ve sosyo kültürel de#i"imlerini birebir yansıtan, aynı 
zamanda mimari ile kurdu#u çok yönlü ileti"im ile öne çıkan bir sanat dalıdır. Kimi 
zaman filmlerde kullanılan gerçek ya da sanal mekanlar filmin bir parçası olurken; 
kimi zaman da mimarlık disiplini kendi prati#inde sinemasal olgulardan 
etkilenmi"tir. Tüm bu bir araya geli"lerde, etkile"imin en büyük kesi"imi “mekan” 
kavramı üzerinden gerçekle"ir. Bu kar"ılıklı etkile"im kapsamında mekanı, sinemasal 
bir araç olarak tanımlamak kadar, sinemayı da mekanı ve o mekan içindeki ya"amı 
belgeleyen önemli bir görsel araç olarak tanımlamak mümkündür.  
Ba"langıcından günümüze dek gerçek mekan kullanımına ba#ımlı olan Türk 
sineması, konut iç mekanlarının görsel anlamda belgelenmesi için uygun örnekleme 
ortamı sunmaktadır. Türk Filmlerinde mekan olarak kullanılan konutlar yo#unlukla, 
iç mekanlarında herhangi bir de#i"iklik yapılmadan kullanılmı" gerçek konutlardan 
ibarettir. Bu yakla"ım ye"ilçamdan günümüze dek devam edegelmi"tir. Mekan 
kullanımının sanal/set mekan olması durumunda da asıl olan toplumsal kabullerin 
perdeye birebir yansıtılmasıdır. Bu açıdan film mekanı olarak kullanılan konutlar, 
gerçe#in temsili olarak tanımlanabilir. 
Tez çalı"masında incelemeye alınan filmler, belirtilen zaman aralı#ında çekilmi" 
Türk filmleri arasından uygun örnekleme metodu ile seçilmi"tir. Seçim a"amasında 
filmlerin farklı toplumsal tabakalardan ailelerin ya da bireylerin konut ya"amını 
sergilemesi, film mekanı olarak kullanılan konutların detaylı ve kar"ıla"tırma olana#ı 
sunacak biçimde göreselle"tirilmi" olmasına özen gösterilmi"tir. 

!kinci ve üçüncü bölümler, tezin alt yapısını olu"turmaktadır. !kinci bölümde 
1960’dan günümüze dek dünyada etkili olmu" mimari ve ona ba#lı geli"en iç mimari 
akımlar, tarihsel süreç içinde açıklanmı" ve örneklenmi"tir. Bu bölümde Rasyonel 
mimarinin geçirdi#i de#i"im ve modern yakla"ımlar ile geçmi"ten kopamayan 
tarihselci yakla"ımlar ayrı alt ba"lıklar olarak ele alınmı" ve günümüze dek nasıl 
kullanım buldukları açıklanmı"tır.  

Üçüncü bölüm Türkiye’nin 1960’dan günümüze dek geçti#i siyasi, sosyal ve kültürel 
dönemeçlere ayrılmı"tır. Bu dönemeçlerin toplumsal etkileri, sinemadaki yansımaları 
ile harmanlanarak sunulmu" böylece Türk sinemasının geli"imi de aynı bölüm içinde 
ele alınmı"tır. 

Tez çalı"ması mekanın sinemada kullanımı ile do#rudan ili"kilidir. Dördüncü 
bölümde sinemada gerçek ve sanal mekan kavramlarına yer verilerek, mimari 
mekanla sinema mekanı arasındaki ba#lantı ortaya konmaya çalı"ılmı"tır. Gerçek 
mekanın birebir kullanım buldu#u örneklerden set tasarımına uzanan anlayı", tarihsel 
bir süreç içinde incelenmi", batı ve Türk sinemasından örneklerle açıklanmı"tır. 
Be"inci bölümde “1960-2010 Yılları Arasında Türk Sinemasında Konut !ç 
Mekanının Örnekler Üzerinden Analizi” ba"lı#ı altında seçilen filmlerin iç mekansal 
analizi yeralmaktadır. Filmlerde görülen konut iç mekan düzenlemeleri ayrıntılı bir 
mekan okuma ile analiz edilmi" ve iç mimari üsluplar açısından de#erlendirilmi"tir. 
Altıncı bölümde film analizleri, önceki bölümlerde ele alınan mimari ve sosyo- 
kültürel de#i"imlerin ı"ı#ında de#erlendirilmi"tir. Sonuç ve de#erlendirmeleri içeren 
bu bölümde, konut içmekanında görülen yaygın üslupların toplumsal bilinçteki 
kar"ılılıkları ele alınmı"tır. !ncelemeye alınan filmler, sonuç bölümünde on yıllık 
dönemler halinde ele alınmı" ve elde edilen bulgular tablolar ile özetlenmi"tir. 
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DECIPHERING INTERIOR ARCHITECTURE OF DWELLING HOUSES IN 

ISTANBUL TROUGH 1960-2010 VIA TURKISH CINEMA 

SUMMARY 

A house is the private living space of a family. House, in terms of interior design, is 
the foremost determinant typology of the personal preferences and of the user profile. 
Residential interior arrangement may change over time, owing to changing user 
preferences. While rapid changes may take place in tune with trends, tastes or 
popularity, some qualities may be permanent, on the grounds of social and cultural 
values. 
This thesis aims to analyze changes in residential interior arrangements from 1960 
through 2010. The study interval starts with 1960s. Due to rapid industrialization we 
see more of an urban life during 1960s in Turkey. New users of the city migrate in 
from rural areas to join the ranks of urban masses and their understanding of 
dwelling house begin to change as well as that of the existing urban dwellers. In our 
recent history, the turning points generally shaped society's political, social and 
cultural life. Domestic life and use of the house was also significantly affected.  

In terms of architectural history, 1960s can be deemed as a ground breaking period of 
modern times. Diversity and flexibility gained over rationalism in this period thus 
developing architectural trends and interior design trends associated with them have 
yielded impressive results. 

1970s represent a period where people enjoyed more of freedom however in this 
period, political insecurity and chaotic social structure prevailed. Society met 
television and cinema is no longer the common entertainment medium in these years, 
a period when art questions the notions of universal and national.  

1980s point to an era of considerable change in political and social life. Socially 
oppressive period in the first half of the decade is followed by economically outwert 
decisions in politics, which lead to a rapid social change. We see a major social 
breaking point when ambitions to grow personal wealth supercedes common good. 
Rapid change is also visible in the city scenes. These changes have been questioned 
by individuals as well as the society. The cinema contributes by questioning and 
analysing charecters. 
Starting 90s, we see more of communal approaches. With the advent of “auteur 
cinema”, productions that unfold director’s inner world stand out as individualistic 
views enrich an even more diversified art concept. Postmodern era that commences 
in 1980s keeps evolving. 
This thesis aims to reveal the changes in the embodiments of residential interior 
architecture and interior design trends as well as impact of socio-cultural dynamics in 
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the period of 1960-2010. The end result of the study was realized thru Turkish 
cinema 
Cinema is an art form that stand out to mirror politic and socio-cultural change as 
well as correlate with architecture in its versatile communication media. While at 
times we may witness actual or virtual settings be part of a film, we may also see 
practice of architecture influenced form cinematography as well. In all these 
encounters, interactions take form over settings and space. While we may define 
space as a medium of cinematography in this interaction, on the other hand we may 
oversee cinema as a visual tool to document the space and perpetual kinestetic life 
within it.  
Popular entertainment of the 60s, Turkish cinema, has pursued its traditional 
“Ye!ilçam” ways up until 80s and following shallow ideas thru 80s, a director-led era 
emerged in 90s, which continues to evolve within an ever dynamic process. 
Although it went through significant changes over time, Turkish Cinema has been a 
true mirror of social life in each one of its periods. Since Turkish Cinema has been 
dependent on use of existing actual spaces from its beginning phase till today, it also 
offers a proper sampling medium and a visual sense for documenting home interiors. 
Houses we see in Turkish films are usually actual homes of people, and used without 
any changes in their interiors. This approach does not refer to Ye"ilçam period only, 
it is still in use today. What is important in using either a virtual or a real setting is 
thorough reflecting of socially accepted values on the screen. In this respect, houses 
used as film settings can be defined as representatives of real lives. 
Films that have been examined in this thesis are selected by convenience sampling 
method, from among Turkish films shot at the specified time interval. Selection 
criteria emphasize visually reflected houses that can provide details and offer 
comparison for defining residential life of families of different social groups or 
individuals. 

Sections two and three of thesis constitute its infrastructure. Second section depicts 
architectural and interior design trends from 1960 to the present day. This section 
explains in separate titles, the change in rational architecture as well as modern 
approach and historic approach with its links to the past, and how it is back in use 
today.  
Third section analyzes social and cultural turning points in Turkey from 1960 till 
today. Within the section, development of the Turkish cinema has been incorporated 
and presented along with social effects of these cultural turning points and their 
reverbations in the movie screen. Fourth section tells us about usage of actual and 
fictitious settings, through examples.  

Fifth section analyses interior settings of selected movies under title “Analysis over 
examples of house interiors in Turkish Cinema, in 1960 thru 2010”. A detailed space 
dissertation assesses decoration seen in the movie settings in interior architecture 
fashion.  

Sixth section reviews movie analysis from the point of view of architectural and 
socio-cultural changes. This section of culmination and conclusion discusses 
equivalents of social consciousness, in prevalent styles observed in house interiors. .  
This section tabulates analysed data and concludes evaluation.  

Conclusion section compiles selected movies in intervals of decades and summarizes 
study findings through charts.These charts explain changes in interior architecture of 
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urban dwelling houses, in accordance with income levels and its conceptual 
equivalents.  
In broad sense, in terms of dwelling houses' interior decoration: eclectism that 
represents family life, acceptance and higher status as compared to rationalsim that 
represents the rejected, have completely reversed their meanings in a period of fifty 
years. It is thus obvious that social recognition is far more effective than general 
appeals of an era. 
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1.  G!R!# 

Konut, toplumun en küçük birimini olu"turan ailenin özel alanıdır. Lefebvre’ye göre 

mekan, toplumsal olarak üretilir ve bu toplumsal üretimde sınıflar arası çatı"ma, 

mekanın üretim biçimini belirler (1992:73). Bu anlayı"laiç mekan tasarımı açısından, 

konut iç mekan karakterinin olu"masında, dönemin mimari anlayı"ı kadar bu anlayı"ı 

yaratan makro ko"ulların da etkin oldu#u bir gerçektir. Konut iç mekan kullanımı, 

zaman içinde bulundu#u kentin fiziki yapılanmasındaki de#i"im ve toplumun sosyo-

kültürel yapısındaki dönü"ümlerin bütüncül etkisi ile dönemlere ba#lı de#i"imler 

göstermektedir. 

1960’lı yıllar Türkiye’de endüstrile"meye ba#lı olarak, kentli ya"amın yo#unlukla 

görülmeye ba"landı#ı yıllardır. Kentte ya"ayan ya da göç ile kentin yeni kullanıcıları 

arasına katılan kitlelerin konutları, toplumsal ili"kilerdeki yeni boyutlar, dengeler ve 

kültürel alı"veri" ile de#i"meye ba"lar. Tarihsel süreçte yakın tarihimize dek 

toplumun ya"adı#ı siyasi, sosyal ve kültürel dönüm noktaları, genel anlamda  

toplumsal ya"amı, özelde aile içi ya"amı ve konut kullanımını önemli ölçüde 

etkilemi"tir. 

1960’lı yıllar dünya mimari ve iç mimari tarihi açısından da önemli dönüm 

noktalarındandır. Ço#ulcu bir yakla"ımla Rasyonalizmi de#i"ime u#ratan anlayı", 

60’larla birlikte ba"lar ve süreç içinde çe"itlenenerek günümüze ula"ır. Dünyada 

etkin olan mimari ve ona ba#lı geli"en iç mimari akımlar, e" zamanlı olmasa da 

ülkemizde de yankı bulmu"tur.  

Tez çalı"ması, 60’lı yıllardan ba"layarak 2010 yılına uzanan elli yıllık zaman 

diliminde konut iç mekan düzenlemelerinde ne gibi de#i"imler ya"andı#ını 

ara"tırmayı amaçlamaktadır. Çalı"ma bu amacı, gerçe#in temsili olma niteli#i ile  

sinema, üzerinden gerçekle"tirecektir. Gürmen’in aktarımıyla (2006) Halit Refi#’e 

göre; 17.Yüzyılda yazılmı" bir romanı okurken bugünkü estetik anlayı" ve dünya 

görü"ümüzle yeni bir roman yazarız aslında. Her"ey bizim yorumlamamızla farklı bir 

"eye dönü"ür. Ancak sinema her"eyiyle bitmi" bir sanattır, izlerken ona müdahale 
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edilemez (35). Çünkü Sinema, nesnel bir bakı"la, konu edindi#i dönemi ortaya 

koyabilen bir sanattır. 

Sinema, toplumun siyasi ve sosyo kültürel de#i"imlerini birebir yansıtan, aynı 

zamanda mimari ile kurdu#u çok yönlü ileti"im ile öne çıkan bir sanat dalıdır. Kimi 

zaman filmlerde kullanılan gerçek ya da sanal mekanlar filmin bir parçası olurken; 

kimi zaman da mimarlık disiplini kendi prati#inde sinemasal olgulardan 

etkilenmi"tir. Tüm bu bir araya geli"lerde, etkile"imin en büyük kesi"imi “mekan” 

kavramı üzerinden gerçekle"ir. Bu kar"ılıklı etkile"im kapsamında mekanı, sinemasal 

bir araç olarak tanımlamak kadar, sinemayı da mekanı ve o mekan içindeki ya"amı 

belgeleyen önemli bir görsel araç olarak tanımlamak mümkündür.  

Türkiye’de sinema, 1960’larla birlikte ticari olarak geli"mi", geni" kitlelerce 

benimsenmi" bir halk e#lencesine dönü"mü"tür. Popülist bir çizgi içinde, siyasi 

anlayı"la uyumlu ye!ilçam sineması 80’lere dek sürmü", bu süreçte melodram 

anlatılarının kli"eleri içinde benzer öyküler, aynı mekanlar içinde canlandırılmı"tır. 

Türk sineması, ba"langıç döneminden çok yakın zamana dek gerçek mekan 

kullanımına ba#ımlı bir anlayı"ı sergiler. !ç mekan çekimleri özellikle ye!ilçam 

döneminde, gerçek kullanıcılara ait konutlardan; dekorlar ise kullanıcılara ait gerçek 

iç mekan donatılarından ibarettir. Ye"ilçam sonrasında da sinemasal iç mekan için 

gerçek mekan ve sanal mekan kullanımı birarada yürür. Fiziksel anlamda mekanın  

kullanım biçimleri de#i"se de özellikle gi"e kaygılı Türk Sineması her dönemde, 

geni" kitlelere ula"abilmek ve toplumla  yabancı dü"memek adına, yapıldı#ı dönemin 

toplumsal, kültürel ya"amını ve de#erlerini yansıtan detayları barındırmı"tır. Bu 

ba#lamda Türk Sineması, çalı"manın temelini olu"turan kentli konut iç mekan 

düzenlemelerini örneklemek adına uygun bir belgeleme ortamı sa#lamaktadır. 

Ara"tırmanın amacı 1960-2010 yılları arasındaki elli yıllık dönemde, Türkiye’de 

kentli konut iç mekan düzenlemelerindeki de#i"imi analiz etmektir. Bu de#i"imin iki 

ana kayna#ı olarak görülen alanlar, mimari ve sosyolojik etkile"imlerdir. Mimari 

anlamda, belirtilen dönem aralı#ında dünya ölçe#inde  gündemde olan mimari ve iç 

mimari akımların, kentli konut iç mekanına ne boyutta yansıdı#ı ve kabul gördü#ü 

ara"tırılacaktır. Sosyolojik bakı"la, 60’lardan itibaren Türkiye’de ya"anan tarihsel, 

siyasi ve kültürel de#i"imlerin konut kullanıcılarına, dolayısıyla konut iç mekan 

düzenlemesine etkisinin ortaya konması amaçlanmaktadır. 
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Çalı"ma kapsamında, mimari ve sosyolojik bazlı de#i"imler ile "ekillenen iç mekanı 

do#ru de#erlendirebilmek adına giri"in ardından, ikinci bölümde 1960’dan 

günümüze dek dünyada etkili olmu" mimari ve ona ba#lı geli"en iç mimari akımlar, 

tarihsel süreç içinde açıklanmı" ve örneklenmi"tir. Bu bölümde rasyonel mimarinin 

geçirdi#i de#i"im ve modern yakla"ımlar ile geçmi"ten kopamayan tarihselci 

yakla"ımlar ayrı alt ba"lıklar olarak ele alınmı" ve günümüze dek nasıl kullanım  

buldukları açıklanmı"tır.  

Sosyo kültürel yapı, konut iç mekan düzenlemeleri için etkin bir de#i"im faktörüdür. 

Bu sebeple çalı"manın üçüncü bölüm, Türkiye’nin 1960’dan günümüze dek geçti#i 

siyasi, sosyal ve kültürel dönemeçlere ayrılmı"tır. Bu dönem noktalarının toplumsal 

etkileri, sinemadaki yansımaları ile harmanlanarak sunulmu" böylece Türk 

sinemasının geli"imi de aynı bölüm içinde ele alınmı"tır. 

Tez çalı"ması mekanın sinemada kullanımı ile do#rudan ili"kilidir. Dördüncü 

bölümde sinemada gerçek ve sanal mekan kavramlarına yer verilerek, mimari 

mekanla sinema mekanı arasındaki ba#lantı ortaya konmaya çalı"ılmı"tır. Gerçek 

mekanın birebir kullanım buldu#u örneklerden set tasarımına uzanan anlayı", tarihsel 

bir süreç içinde incelenmi", batı ve Türk sinemasından örneklerle açıklanmı"tır. 

Be"inci bölümde “1960-2010 Yılları Arasında Türk Sinemasında Konut !ç 

Mekanının Örnekler Üzerinden Analizi” ba"lı#ı altında seçilen filmlerin iç mekansal 

analizi yeralmaktadır.  

Altıncı bölüm, film analizlerinin ve önceki bölümlerde ele alınan mimari, sosyo- 

kültürel boyutların bir araya getirilerek de#erlendirilmesini ve sonucu içermektedir. 

Tez çalı"masında katolog örneklemesi için ara"tırma yöntemi olarak Fridh W. Mugo 

adlı ara"%tırmacının Uygun Örnekleme Metodu (Convenience Sampling) 

uygulanmı"tır.Bu yöntem, gözlem için çok sayıdaki örnek arasından en uygun, temel 

özellikleri ta"ıyan örnekleri seçerek sonuca gidilmesi ilkesine dayanmaktadır 1. 

Katalog için ’60 sonrası Türk filmleri seçimi a"amasında uygun bir kategorizasyon 

yapılmaya çalı"ılmı"tır. Giovanni Scagnomillo (2010), sinemanın !anus gibi farklı 

                                                
 
1 Uygun Örnekleme metodu sıklıkla toplumsal ara"tırmalarda deneysel çalı"malar için kullanılan ve 
olasılı#a dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden biridir. Sezgisel ,rastlantısal olarak tanımlanan 
di#er örnekleme taekniklerinde farklı olarak,amaca uygun örneklemeye imkan verir..Özellikle çok 
zaman gerektiren uzayıp giden ara"tırmalar için kullanım bulur. Yöntem, en çok pratik ve ekonomik 
olması açısından yaygındır (Url-1) 
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yönlere bakan iki yüze sahip oldu#unu söyler, endüstriyel ve sanatsal sinema...(451) 

Ya da sinema endüstrisine hizmet eden yani gi"e kaygılı filmler ve sanatsal içerikleri 

ile yönetmenin söylemek istediklerini yansıttı#ı, büyük oranda ele"tirel yapıtlar... 

Sinema endüstrisine hizmet eden ba"ka bir de#i"le popüler ya da gi"e kaygılı sinema, 

seyirci be#enisine odaklı yapısıyla halkı temsil edecek yapıya sahiptir. Sanatsal 

sinema ise bunun tersine yönetmenin söylemek istediklerinin aracıdır ve ele"tirel 

bakı"ı esas alır. Bu nedenle çalı"manın ele aldı#ı filmler yo#unlukla, gi"e ba"arısı 

yüksek filmler arasından belirlenmi"tir. Bu a"amada ödüllü yapımlar da incelenmi" 

ancak sadece ödüllü filmlerden bir kategori olu"turmanın, tezin gerçek amacı olan 

kentli mekan düzenlemelerini belgeleme amacına hizmet etmeyece#i görülmü"tür. 

Bu anlamda gi"e kaygısı ta"ıyan ticari yakla"ımlı Türk sinemasının, uygun 

örnekleme kategorisini olu"turdu#u ortaya çıkmı"tır. Agah Özgüç ‘ün Türk Filmleri 

sözlü#ü ba"ta olmak üzere sinema tarihçileri ve el"timenleri Giovanni Scagnomillo, 

Atilla Dorsay ve Nejat Özün ‘ün rehber kitapları baz alınarak 1960-2010 yılları 

arasında çekilen yüzden fazla Türkfilmi, onar yıllık  dönemlerle taranmı"tır. Kentli 

konut ya"amını konu alan, farklı sosyal düzeylerden kullanıcılara ait konut 

mekanlarını kullanan filmler üzerinden seçim yapılmaya çalı"ılmı"tır. Film 

seçiminde di#er bir kriter, dönemlerinin etkin isimleri olarak sunulan yönetmenlere 

ait yapımların öncelikli olarak  de#erlendirmeye alınması olmu"tur. Her on yıllık 

dönemde farklı yönetmenlere ait filmlerin yer almasına çalı"ılmı", böylece öznel 

de#il nesnel yargılara varmak hedeflenmi"tir. Çalı"mayı yönlendiren önemli bir kısıt, 

filmlerin ula"ılabilirli#i ve görüntü kalitesi ile ilgilidir. Özellikle ilk on yıllık döneme 

ait yapımlarda yetersiz çekim teknolojsi veya kaydın dü"ük görüntü kalitesi ile 

kar"ıla"ılmı" örnekler bu nedenle 1965 yılı ile ba"latılmı"tır. Türk Sinemasında 1960-

1980 arası aynı film mekanlarının, benzer temalı pek çok filmde kullanılmı" olması 

gerçe#inden hareketle mekansal anlamda tekrardan kaçınmak en önemli seçim kriteri 

olmu"tur. Dönem özelliklerini en detaylı biçimde belgeleyen ve mekansal 

kar"ıla"tırma olana#ı sunan filmlerin katologda yeralmasına çalı"ılmı"tır.  

Kentli konut örnekleme çalı"ması için seçilen filmlerin tümü !stanbul’da çekilmi"tir. 

Bu anlamda çalı"ma, !stanbul kent konutları üzerinden örneklenmi" durumdadır. 

60’lardan sonra Türkiye’nin en çok göç alan ve karma"ık sosyal yapısı ile ülkenin 

çe"itlili#ini sergileyen "ehri olmakla birlikte sinema endüstrisinin merkezi olma 

durumunu günümüze dek korumu" olması bu seçimi kaçınılmaz kılmı"tır. Ancak 
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seçilen filmlerden birkaçında ikincil konut olarak !stanbul dı"ı kentlerden 

örneklemeler de yer almaktadır.  

Film seçiminin ardından tüm yapımlar için ortak konut hacimleri olan ya"am alanı ve 

yatak odaları üzerinden ayrıntılı inceleme yapılmı"tır. !ç mekansal düzenleme kabuk 

kaplamalarından donatılara dek detaylandırılmı"tır. Özellikle donatılar bazında 

dönemin iç mimari akımları ile örtü"en ya da aykırı duran örnekler üzerinden 

de#erlendirmeler yapılmı"tır. Bu anlamda, ara"tırmada elde edilen veri ve sonuçlar , 

ara"tırmada incelenen filmlerle sınırlıdır . 

Mimarlık-sinema eksenli çalı"maların yo#un oldu#u günümüzde, konut içi ya"amını 

irdeleyen çalı"maların farklı disiplinler  tarafından da irdelendi#i görülmü" ancak, 

konut iç mekan düzenlemelerindeki de#i"imin tarihsel süreçte ele alındı#ı benzer bir 

çalı"maya rastlanmamı"tır. Mimar Sinan Üniversitesi !ç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 

Sanatta Yeterlilik Tezi kapsamında yapılmı" Y.!ç Mimar Pınar Artıko#lu’nun (2006) 

“1950-1970 Arası Süreçte Sosyal Ya"am ve !ç Mekanın De#i"enleri” ba"lıklı 

yayınlanmamı" tezi, sözlü tarihe dayanmakta ve farklı ailelerden bireylerin ev 

içindeki gündelik ya"antılarına ili"kin anlatılarında, iç mekanın sosyal ve fiziksel 

yönden de#i"enlerini saptamayı amaçlamaktadır (2). Bu anlamda dönem aralı#ı ve 

bakı" açılarının farklılı#ı, iki çalı"mayı içerik,nitelik ve sonuç anlamında birbirinden 

oldukça farklı kılmı"tır.Farklı disiplinlerden sanatçılar da konut iç mekanını, sinema 

ba#lamında eserlerine yansıtmı"lardır. Bu tarz bir etkile"imin önemli örneklerinden 

biriSanatçı Sinan Tuncay’ın, Kasım, 2013’de !stanbul Modern Foto#raf Galerisi’nde 

açılan “Yakın Menzil” adlı toplu foto#raf sergisinde yer alan bir çalı"masıdır. 

Sanatçı, 1990’lı yıllarda televizyonun gündüz ku"a#ında tekrar tekrar yayınlanan 

1965-75 yıllarında Ye"ilçam melodramlarıyla büyümü" bir çocuk olarak, “Annem 

Evde Yok” ba"lıklı on videodan olu"an enstalasyonunda, kadın tipleri üzerinden 

kendi anne figürünü melodramatik bir ev ya"antısına hapsetme çabasını anlatmı"tır 

(Url- 2). 

 
#ekil 1.1 : Annem Evde Yok, Sinan Tuncay,Video Enstalasyon, !stanbul Modern, 

Kasım 2013 (Url-2). 
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Ye"ilçam filmlerindeki konutların modelleri üzerinden gerçekle"tirilmi" video 

enstalasyonlarında kullanılan konutların tümü, tez çalı"masının 1960-1970 aralı#ında 

incelenen filmlerinin de mekanları olmu"tur. 

Sinemanın mekanla ili"kisini kurmak anlamında yapılmı" çalı"maların yanında, bu 

tez çalı"masının aslen tarihsel süreç içinde kentli konut iç mekan düzenlemeleri 

üzerine bir analiz ve belgeleme niteli#i ta"ıması amaçlanmaktadır.  



 7 

2.  19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KONUT !Ç MEKAN 

DÜZENLEMELER!NE GENEL BAKI# 

19.Yüzyılın yeniden canlandırmacı tutumuna kar"ılık geli"en tepkiler, mimaride 

sonuç vermi" ve kesin bir rasyonalizm zaferini getirmi"tir. Ne varki iç mimari 

tasarım paralel bir de#i"im göstermez. Yeni mimari akımların her biri iç mekanda 

de#i"im yaratmı" ve farklı düzenlemeleri içermi" olsa da, iç mekan tasarımı keskin 

bir çizgi ile geçmi"ten kopamamı"tır. 19.Yüzyıldan itibaren etkili olup, sonrasında  

modern akımlarla yanyana yürüyen bir tarihselcilik her dönemde varlı#ını 

sürdürmü"tür. Bu tarihselci anlayı"ı, dolaysız tarihçilik2 olarak tanımlamak 

mümkündür.  

Tezin çerçevesini olu"turan dönemden çok uzak görünmekle birlikte, 1960-2010 

yılları arasındaki kentli konut iç mekanında yer bulan donatıları do#ru analiz 

edebilmek adına, mobilyanın zaman içinde geçirdi#i de#i"imi, dolaysız tarihselci 

yakla"ım dönemi ve modern dönem olarak iki bölümde incelemek gerekmektedir. 

2.1 19. Yüzyıl Konut !ç Mekanında Tarihselci Yakla"ımlar 

Baudelaire’in 1863’te yayınladı#ı “Modern Hayatın Ressamı” adlı denemesinde 

söyledi#i gibi; “modernite anlık olandır, geçip gidendir, olumsal olandır; sanatın 

yarısıdır. Öteki yarısı ise sonsuz olandır,de#i"meyendir” (Harvey, 2010). 

 Endüstri devriminin ardından ba"layan yeniden canlandırmacı bakı", eski üslupları 

diriltme çabaları ile olu"mu"tur. Eklektisizm ya da seçmecilik olarak tanımlanan 

anlayı" döneminde, birbirini izleyen Grekle"me, Gotikle"me, Rönesansla"ma gibi 

denemelerden ba"ka egzotik bir arayı"la uzak bölgelere ait mimari anlayı"lardan 

alıntılar yapıldı#ı ve hayali bir takım eklentilerle bu stillerin zenginle"tirilmeye 

çalı"ıldı#ı görülür. Antik Yunan mimarisinin biçimsel özelliklerini  ta"ıyan Paris 

                                                
 
2 Prof.Dr. Filiz Özer’in(1982) “Ça#da" Mimari DizaynlamadaTarihsel Süreklili#in De#erlendirilmesi” 
makalesinde ortaya koydu#u gibi, iki farklı tarihçi yakla"ımdan sözedilebilir: !lki dolaysız biçimde 
tarihi aynen yinelemeye dayalı, ikincisi dolaylı yoldan, tarihteki mimarinin insanlık yönünden ta"ıdı#ı 
zaman ötesi de#erleri ça#da" bir dille ifade edebilme imkanlarını arayan tasarım anlayı"ıdır.(8) 
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Madeleine Klisesi, Gotik üslubu diriltmeye çalı"an Londra Sarayı ve Johny Nash’ın 

Hindistan’ın egzotizmini yansıtan !ngiltere Brighton Yazlık Sarayın’da 

kopyaladıkları geçmi" üslupları Neo ba"lı#ıyla nitelemek gerekmektedir (Gülsen, 

2008). 

!ç mekan tasarımında da benzer biçimde Antik Yunan esintileri ta"ıyan  daha yalın 

mobilya stilleri ortaya çıkmı"tır, böylece Barok ve Rokoko’nun gösteri"li biçimsel 

ifadelerinden uzakla"ılmı"tır. Neo klasik dönem, Fransa’da 16. Louis, Directoire, 

Empire; !ngiltere’de ise Quenn Anne, Dört Büyükler de denilen Chippandale , 

Adam, Hepplewhite, Sheraton ile Almanya’da Biedemier stilleri ile etkin olmu"tur 

(Kurto#lu,1986). 

 Mobilya tasarımında Fransa’da ya"anan de#i"im kapsamında 16. Louis stili ( 1774-

1798), Rokokonun ardından çok kıvrımlı süslemeli ve asimetrik biçimleri reddederek 

düz çizgili, dik açılı birle"imleri ile dikkat çeker. Antik dönem  mimarisinden alınan 

biçimsel özellikler ile mobilya ayakları genellikle a"a#ı do#ru daralan silindir biçimli 

olup, dikey oluklara sahiptir. Oturma elemanlarında dolu arkalıkların üzerinde 

ço#unlukla simetrik bir taç bulunur. Süs motifleri genellikle me"e ve defne 

yapra#ı,ba"aklar, ok ve yay olarak sıralanabilir. 16. Louis günümüz klasik mobilyası 

olarak kullanım bulmayı sürdüren bir stildir. 

 
#ekil 2.1 : 16. Louis mobilya örnekleri(Url-3). 

16. Loui stilinin ardından Directoire stiline geçi" ile sandalye ve koltuk arkalıklarının 

çok yalın ve az e#meçli bir yapıya kavu"tu#u görülür. Empire döneme geçi"in bir ara 

dönemi olan Directoire stilinde kolçak uçlarında kare biti"ler stilin belirleyici 

özelli#idir. 
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#ekil 2.2 : Directoire stili sandalye örne#i (Url-4). 

Fransadaki stil arayı"ı 1.Napolyon zamanında Empire ile devam eder. !mparator stili 

adıyla Avrupa’ya  yayılan anlayı"ın mobilyadaki etkisi prizmatik masif bir kütle ve  

kaba, yüzeysel oyma ile özetlenebilir. Silindirik formlu kolçakların desteklerinde 

sfeks, ku#u, kartal motiflerinin kullanımı stilin en belirgin özelli#idir. Tabanda ayak 

pabuçları top veya aslan pençesi biçiminde "ekillenmi"tir (Kurto#lu,1986). 

Fransa’da görülen bu mobilya akımlarına paralel biçimde !ngiltere’de de de#i"im 

ba"lamı"tır. 16. Louis döneminde Directoire stili ile neoklasik mobilyaya geçi" 

sürerken paralel biçimde 1665-1714 yılları arasında !ngiltere ‘de Quenn Anne tarzı 

etkili olmu"tur. Kraliçe Ann dönemi mobilyasında ayaklar, 15. Louis dönemini 

andırır. Arkalık ortası ço#unlukla kupa benzeri tek bir dikey parça ile bölünmü", 

parçanın ortası bazen dekope oyma ile süslenmi"tir. 

 
#ekil 2.3 : Quenn Anne Stili mobilya örne#i (Url- 5). 

1714-1820 yıllarını kapsayan dönem !ngilterede mobilya tarihinin klasik dönemi 

olarak anılır. Georgian stili olarak tanımlanan dönem günümüzde de kullanım gören 

dört önemli mobilya stilini ortaya koymu"tur. Klasik ingiliz mobilyası olarak anılan 
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Dört Büyüklertasarımcının ön plana çıktı#ı ve eserlerinin yaratıcısının adıyla 

anılmaya ba"landı#ı stiller dönemidir. !lk önemli stil,Thomas Chippandale (1718-

1779) ile ba"lar, tasarımcının The Gentleman and Cabinet-Maker’s Director, adlı 

kitabı dönemin mobilya sektörünü tanıtan  önemli bir kaynak haline gelmi"tir. 

Chippandale stili sandalyelerin arkalıklarında Rokoko, Gotik ya da Çin bezemeler 

yeralmaktadır. Önceleri e#meçli olan ayaklarının sonraları düzle"ti#i ve yalınla"tı#ı 

görülür. Chippandale döneminde mobilya çe"itlerinde artı" görülmü"tür. Büfelerin 

yerine uzun konsollar ortaya çıkmı" dolaplar camlı, raflı ya da çekmeceli olarak 

kombineli biçimde üretilmi"tir. 

 
#ekil 2.4 : Chippandale stili sandalye örnekleri (Url-6) (Url-7). 

Robert Adam (1728-1792) adıyla anılan stil, konut iç mekan düzenlemelerinde 

bütüncül bir anlayı" içermektedir. !ç mekan, tasarımcısı tarafından tüm detaylarıyla 

çözülmü"tür. Adam’ın Londra’da yeralan ünlü konut iç mekan tasarımları Kenwood, 

Osterley Park ve Syon Evlerinde iç kabuk giydirmeleri ve tüm donatılarda stilin öne 

çıkan klasik motifleri tekrarlanmı", genel atmosferde Neo Klasik etki kullanılmı"tır 

(Blakemore, 1997). 

$ekil 2.5 de yer alan kareler Londra Victoria & Alber Museumda sergilenen Adam 

stili ‘Saltram House’ iç mekan düzenlemesinden alınmı"tır. Adam stili mobilyada da 

klasik detaylar ön plandadır. 16. Louis stilinden esintiler ta"ısa da bacaklardaki 

detaylar ile tam bir klasik !ngiliz mobilyası olarak tanımlanır. Hafif ve zarif ayaklar 

düz ya da e#meçli olup antik motiflerle süslüdür. Arkalıklar sandalye ve kanepelerde 

elips biçimdedir, sırtta yeralan süslemeli dikey çubuklar ve silindirik konik ayaklar 

bu stilin en belirgin özelliklerini olu"turur. Kitap dolaplarında vitraya benzetilerek 
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camların üstten pirinç çıtalarla bölünmesi de stilin özelliklerinden biridir 

(Kurto#lu,1986) ($ekil 2.5). 

 

 
#ekil 2.5 : Adam stilli iç mekan (Url-8) ve mobilya örnekleri (Url-9). 

George Hepplewhite tasarımı mobilyalar ($ekil 2.6) Chippandale’e göre daha yalın 

bir tarz içindedir. Kesitler incelmi", süslemeler daha zarif bir biçim almı"tır. Yandan 

açılarak büyüyen masa ve üç ayaklı sehpa ilk kez bu dönemde kar"ımıza çıkar. Bu 

anlamda fonksiyon ve esteti#in Hepplewhite stili için e"de#er önemde oldu#u 

söylenebilir. Mobilyanın belirgin özelli#i incelik ve zerafetidir (Hardwood, 2011). 

Ayak kesitlerindeki incelme dayanabilirlik sınırındadır. Di#er !ngiliz klasikleri gibi 

Hepplewhite sandalyede de tanınabilirlik arkalıkta gizlidir. Sandalye sırtları "ilt, 

kalkan veya kalp biçimindedir. Arkalık  oturma bölümünden ayrı tutulmu" ve 

içlerinde fiyonk, defne dalı, bu#day ba"a#ı gibi dekope parçalarla bezenmi"tir. Arka 

ayaklar geriye kıvrık kullanılır, ön ayaklarsa kare ya da daire kesitli ve düzdür 

(Kurto#lu, 1986). 
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#ekil 2.6 : Hepplewhite stili sandalye örnekleri (Url-10). 

Thomas Sheraton (1751-1806) tasarımlarının ilk örnekleri Adam ve 16.Louis Stiline 

benzese de genel boyutlar daha küçük, düz çizgiler daha yo#undur. Yaylar ve 

do#ruların birle"imi ile olu"turulmu" biçimsel özellikleröne çıkar. Bacaklarda daha 

ince kesitler ve S biçiminde bükülmü" kolçaklar stilin biçimsel özelliklerini 

olu"turmaktadır. 

Sheraton Stilinin en belirgin özelli#i ise sırtlı#ın ço#unlukla  dikdörtgen formudur, 

Merkezdeki bezemeler "ekil 2.7’de görülen çe"itlilikte üretilmi"tir. Oturma tablası ise 

ço#unlukla trapezoid, bazen de daireseldir.  

 
#ekil 2.7 : Sheraton Stili sandalye, Thomas Sheraton Drawing Book (Url-11). 

19.yüzyıl Almanyasında özellikle Antik Yunan ve Roma sanatından etkilenen 

Biedemeier Stili (1815-1830) do#mu"tur ($ekil 2.8). Bu stil Empire stilinin bir 

uzantısı sayılabilir. Bu anlamda bir yandan 16. Louis tarzına da yakın oldu#u 

dü"ünülebilir. Geometrik formlarla olu"turulmu" mobilyaların, ah"abın do#al 

dokusunu hissettiren parlak cila ile kaplanması stilin belirgin özelli#idir. Yalın ve 

prizmatik biçimsel özellikleri ile son canlandırmacı üslup olarak sonraki yüzyılın 

Bauhouse hareketine temel olu"turdu#u söylenebilir. Motif kullanımında Empire 
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stilinden gelen aslan pençesi ayaklar, akantus yaprakları, deniz kabukları gibi 

motiflere de rastlanır (Kurto#lu,1986). 

 
#ekil 2.8 : Biedemeier Stili mobilya örnekleri (Url-12). 

19.Yüzyıl boyunca yeni bir stil arayı"ından çok, geçmi" dönem stillerinin 

canlandırılması yakla"ımı devam etmi", daha çok konstrüksiyon tekniklerine a#ırlık 

verilmi"tir. Neo– klasik ile ba"layan canlandırma dönemi  yüzyıl ortalarında görülen 

Neo- Gotik ile devam eder. !ngiltere’de Gotik üslubun hiç bir zaman tam olarak 

sonlanmadı#ı söylenebilir. Neo klasik üslup içindeki sandalyelerin arkalıklarında da 

eklektik bir anlayı"la Gotik üslup görülmeye devam etmi"tir (Smith, 2004). Dini yapı 

gelene#inden gelen özelli#i ile Gotik Üslubun, sıklıkla resmi mekanlarda, çalı"ma 

mekanları ve kütüphanelerde kullanım buldu#u görülür. Mobilya tasarımında gotik 

karakterli bu dönem, dörtgen ve keskin kö"eli biçimsel etkiler ile a#ır Ortaça# 

motiflerinin özensiz kullanımına sahne olur. Yüzyılın sonuna do#ru Gotik 

özelliklerin Rokoko ile birle"tirildi#i görülür.  

Yüzey kabartmaların kullanıldı#ı Neo - Gotik mobilyalarda bacakların düz,yivli ya 

da burgulu kullanıldı#ı görülür (Hardwood, 2011) ($ekil2.9). 
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#ekil 2.9 : Neo-Gotik mobilya, Pugin chair,1820 (Url-13). 

14. Louis dönemi mobilyalarının kopyalandı#ı Neo-Barok örneklerde Barok 

mobilyanın belirgin özellikleri olan geni" oturumlu, yüksek arkalıklı modeler geri 

gelmi"tir. A#ır ah"ap süslemeli ayakların arasındaki gergiler ve dö"emelik kuma"ta 

tercih edilen koyu tonlu yo#un desenli tekstil de Barok mobilyanın temel 

niteliklerindendir (Hardwood, 2011) ($ekil 2.10). 

 
#ekil 2.10 : Neo-Barok mobilya örne#i (Url-14). 

Rokokonun yeniden canlandırılması ise 15. Louis tarzı mobilyanın yeniden gündeme 

gelmesi biçiminde kendini göstermi"tir. !ç mekanda da mobilyada da konturların 

belirsizle"ti#i, süslemelerin netli#i kaybetti#i asimetrik düzenlemeler göze çarpar 

($ekil 2.11). Üslubun belirgin özelli#i olan C-S kıvrımlı, akantus yaprakları i"lemeli 

süslemeler ve kıvrımlı kabriol ayak biçiminin yeniden canlandırmada daha yo#un ve 

a#ır kullanıldı#ı görülür. Rokoko mobilyanın Barok dönemden daha küçük 

boyutlarda ve Baro#un katı simetrisinden uzakla"an bir yapısı vardır. Rokoko 

mobilyada ayaklar arasındaki gergiler ortadan kalkmı", ah"ap çerçevede belirgin 
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hatlar yokedilmi"tir. Arkalık çerçevesinde görülen kıvrımlı biti"in ortasında çoklukla 

deniz kabu#u ya da floral ah"ap i"lemeler kullanılır (Url-15). 

 
#ekil 2.11 : Neo-Rokoko mobilya örnekleri (Url-15) (Url-16). 

20.yüzyıl ba"ına dek mobilya tasarımında bir yenilenme olmaksızın geçmi" 

dönemlerin tekrarı ya"anır. Sonraki bölümde ayrıntıları aktarılacak yeni yakla"ımlar 

da bu bakı"ı etkilememi" ve tarihselci iç mekan günümüze dek kesintiye u#ramadan 

devam etmi"tir. 

2.2 Konut !ç Mekanında Modern Tutumlar 

19.Yüzyılın ortalarında tarihselci yakla"ımdan farklı bir tutum ortaya çıkmaya ba"lar. 

A#aç i"leme makinelerininteknolojilerinin geli"mesi ile makinelerinin kullanımı, 

mobilya üretiminde yepyeni biçimlenmeler getirir.Hazeren denilen bambu ve hint 

kamı"ından elde edilen örgü sistemi makine sanayiinin geli"mesi ile sürekli üretim 

mobilyasına dönü"ür. Rattan sandalyelerin elde bükülen ah"ap tekni#i yerine ilk 

fabrikasyon bükme mobilya, 1840’da Avusturyalı Michael Thonet tarafından 

geli"tirilir. 
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#ekil 2.12 : Thonet No:14 (Url-17). 

Hafifli#i, yalın ve fonksiyonel tarzıyla Thonet,seri üretilmesi,ekonomik olu"u gibi 

özellikleri ile mobilya üretiminde önemli bir yere sahiptir. 1867 Dünya fuarında 

birincilik kazanan tasarım, bir mobilya klasi#i olarak günümüze dek kullanım 

bulmu"tur. Le Courbusier Thonet no:14’ü “Yaratılmı" en "ık, en kullanı"lı ve de#erli  

tasarım” olarak nitelendirmi"tir (Blakemore, 2005). Bu anlamda Thonet’in, modern 

tasarımın ba"langıç sinyallerini veren önemli bir yenilik oldu#u söylenebilir. 

Tarihselci bakı"ın tam tersine Rasyonel mimari, geçmi" stillerden tamamen ba#ımsız 

biçimde 1930’lardan itibaren Bauhouse ile birlikte tüm Avrupa’ya egemen olur ve 

Uluslararası Üslubun do#u"una zemin olu"turur. Endüstri devriminden bu yana 

ula"ılması hedeflenen modern mimari idealleri, uluslararası üslup ile birlikte 

mimarlık dü"üncesine tamamen egemen olmu"tur ($ekil 2.13). 

 
#ekil 2.13 : Bauhaus, iç mekan,1926 ve Wassily Chair, Marcel Breuer,1925 (Url 18). 

Rasyonalizm ya da fonksiyonalizm olarak adlandırılan üslupta mimari, ekonomik, 

teknik ve estetik gereksinimlerin sonucunda içte i"levlerin kar"ılanabildi#i bir plan 

düzeni, dı"ta ise bu planı çevreleyen 90 dereceli yalın bir forma sahiptir (Özer, 

2009). Mimari anlayı"ın iç mekanda gösterdi#i süreklilikle yaratılan rasyonel iç 
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mekanlara en tanınmı" örneklerden biri, basit cam bir küpten olu"an, tu#la ve beton 

yüzeyler, parça halı kullanılmı" dö"emeler ve Mies vander Rohe tasarımı Barselona 

Chair kullanımı ile Philip Johnson’un Cam Evi’dir. MOMA (Modern sanatlar 

müzesi) 1932 sergisinde ilk kez sergilendi#inde, klasik modernizm örne#i olarak 

öncü bir rol üstlenir ($ekil 2.14). 

 
#ekil 2.14 : Cam Ev, P. Johnson,1949; Barselona Chair, M.Rohe 1929 (Url-19,20). 

Uluslararası üslubun üç lider figüründen biri olan Le Corbusier’in 1952 de 

Marsilya’da planladı#ı ($ekil 2.15) de Unite D’Habitation toplu konut projesi her bir 

konut için iki kotlu ya"am alanı ve balkon kullanımına imkan vermi" olup,iç mekan 

anlamında da dönemin rasyonel anlayı"ını yansıtır (Massey, 2008). 

 
#ekil 2.15 : Le Corbusier, Unite d’Habitation, Marsilya,1952(Url-21). 

!"te bu katı ve keskin geometrik Rasyonalizm, !kinci Dünya Sava"ının ardından 

de#i"ime u#ramaya ve yumu"amaya ba"lar. Tüm dünyayı  etkisi altına alan büyük bir 

yıkım sonrası yeni bir ruh ve umutla yeniden toparlanmaya çalı"an toplumların 

mimari anlamda ihtiyacı olan yenilik, yüzyılın ba"ından itibaren katı kuralları ve 

tekdüze yapısıyla egemen olan Rasyonalizm’den uzakla"ma ile ba"lar.  
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Özer’e göre; “Modern Mimari tüm mimari mirası reddeden, süslemeye ve 

sembolizme kar"ı çıkan, sadece geometrik formlardan hareket eden, form-fonksiyon 

ili"kisine dayalı bir uluslararası stil yaratma çabası içinde olan Modern Mimariye, 

1960 yılına gelindi#inde rasyonel anlayı"a çe"itli çevrelerden de#i"ik fakat yo#un 

tepkiler olu"maya ba"lar. Tepkilerle ba"layan de#i"im ve Batı mimarisini 

karikatürize eden biçimsel ferahlama, gerçekte Avrupa toplumunun sosyal, 

ekonomik ve teknik "artlarındaki geli"me, zenginle"me, ferahlamanın do#al mimari  

sonucudur” (Özer, 2009). Söz konusu tepkilerin önceki yıllardan itibaren ba"ladı#ını 

ancak tepkilerin Modern Mimariye kar"ı üstünlük sa#ladı#ı dönemin 1960 oldu#u 

söylenebilir.Charles Jenks söz konusu tepkileri geç modern ve post modern 

tanımlarıyla birbirine paralel geli"en iki ayrı tutum olarak ifade eder.3 Geç Modern 

ba"lı#ı ile açıklanacak anlayı" kendi içinde farklı pekçok felsefe barındıran alt 

açılımlar getirmi"tir. 50’li yıllarla birlikte yumu"ayan Rasyonalizm anlayı"ı tüm 

dünyada yaygın bir etki ile kabul görmü"tür (Massey, 2008). Kalıpla"mı" kuralların 

esnemeye ba"ladı#ı bu yıllarda modern iç mekan atmosferini özetleyen net ilkeler; 

serbest plan organizasyonu, do#al çevrenin iç mekana alınması, pencerelerde jaluzi 

kullanımı, yerine özel mobilya kullanımı, ince metal ayaklar ile ta"ınan organik 

formlu oturma elemanları, mekanın tavan ve duvar aplikleri yerine ayaklı tekil 

armatürlerle aydınlatılması, "eklinde sıralanabilir ($ekil 2.16).  

 
#ekil 2.16 : Modern iç mekan çözümü (Url-22). 

!kinci Dünya Sava"ının ardından modernizm, önemli isimlerinin Amerika’ya 

geçi"iyle yeni kıtada geli"meye ba"lar. Bu, iç mekan tasarımında Amerika’nın öncü 

oldu#u dönemin ba"langıcıdır. Modernizmin kurucu isimlerinden Mies van der 

                                                
 
3 Rasyonalizme kar"ı geli"en tepkiler, Massey,A. “Interior Design Since 1900” kitabında geni" 
biçimde açıklanmı"tır. 
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Rohe’nin New York Seagram binası, sadece tasarımı ile de#il, mimari uygulama 

firmaları için de teknik imkanların kullanımına dair geli"melerin yeni kıtaya 

aktarıldı#ı ilk örneklerdendir. Açık plan düzenindeki ofis iç mekanlarında, modüler 

bölme duvarlar, asma tavan sistemleri ve bütünüyle halı kaplanmı" dö"emeler ile 

olu"turulan iç mekan karakteristi#i, konut iç mekanlarında da etkin bir anlayı" 

olu"turmaya ba"lamı"tır. Kamusal binalarda görülen mobilyalar, tasarım 

mükemellikleri nedeniyle konutlarda da kullanılır. Modern iç mekan anlayı"ındaki 

geli"meler Avrupa’da da hissedilmeye ba"lar, bu dönemde Amerikan etkisi, filmler 

aracılı#ı ile Fransa’da etkin olmaya ba"lar. Mobilyada geleneksel malzeme kullanımı 

ve organik biçimlenme, tasarım ilkeleri olarak kar"ımıza çıkar. $ekil 2.17 de görülen 

Jean Prouve’e ait yemek masası ve sandalyesi dönemin modernizm örne#i olarak 

50’leri yansıtır. 

 
#ekil 2.17 : Modern mobilya, Jean Prouve (1950) (Url- 23). 

1956’da yapılan ideal konut sergisinde Alison ve Peter Smithson’un ‘House of the 

Future’ tasarımı, hızla de#i"en stiller ve yeni teknoloji malzemelerinin iç mekana 

giri"ini ilan eder niteliktedir ($ekil 2.18). Gelece#in iç mekanı, klasik 50’li yıllar iç 

mekanlarında oldu#u gibi açık plan düzenine ve yerine özel mobilya kullanımına 

sahne olur. Sergilenen konutta bugün için bile yenilikçi sayılabilecek akıllı sistemler 

yeralmı"tır. 

 



 20 

 
#ekil 2.18 : The house of future, Alison, Peter Smithson,1956 (Url-24). 

Geometrik modernizmin baskılı hakimiyetinin son bulmasıyla, organik ve heykelsi 

modern olarak da tanımlanabilecek Ekspresyonist Mimari örnekleri 60’lı yıllardan 

ba"layarak ses getirirler. Yine bu yıllarda ba"layan bir di#er akım, her yapıya kendi 

iç fonksiyonundan do#an ve tek defaya özgü bir form verme prensibinden hareket 

eden Organımsı Mimari’dir (Özer, 2009). Organımsı ya da Organik modernizm, bu 

anlamda uluslararası üslubun sert hatlarını reddederek, ya"ayan organizmaların 

formlarından esinlenmi"tir. Özellikle !skandinav, Amerikalı ve !talyan tasarımcı 

liderleri ile anılan akım, 1950-1960’larda optimist, idealist bir anlayı"ın hakim 

oldu#u dönemler olarak anılabilir. Hans Scharoun’un Berlin Filarmoni Binasında 

uyguladı#ı gibi, her yapıya kendi iç organizasyonundan do#an tek defalık bir form 

verme anlayı"ı hakimdir. 

Heykelsi, ifadeci ve ki"isel terimleri ile tanımlanabilen ekspersyonizm ile 

Uluslararası Üslubun simgesel anlatıma kar"ı uyarısı tamamen bir yana itilmi" ve 

yeni bir dı"avurumcular ku"a#ı ortaya çıkmı"tır. !letisini açı#a vuran biçim 

arayı"ında en ara"tırmacı mimarlardan biri de Eero Saarinen olmu"tur (Roth, 2002). 

Le Corbusier’in Ronchamp $apelinde (1955), F.L.Wright’ın Guggenheim Müzesinde 

(1959) ve Eero Saarinen’in TWA terminalinde (1962), ($ekil 2.19) gösterdikleri 

heykelsi formlarla tasarım anlayı"ı daha çok kamusal mimaride öne çıkmı" ancak 

aynı zamanda mobilya tasarımcılarına esin kayna#ı olmu"tur (Massey, 2008). 

Organik ve heykelsi mimari anlayı"ın devamı olarak aynı tasarımcının "ekillendirdi#i 

iç mekanda karakterin devamı olarak benzer biçimleni"ler kar"ımıza çıkar. Süsten 

uzak minimalist bir tavırla "ekillenen iç mekan anlayı"ı, modernist esteti#i reddeden 

organik hatlarla bezelidir ($ekil 2.20). Mimari form anlayı"ında geçerli biomorfik, 
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heykelsi, soyut konsept mobilya, aydınlatma elemanları ve tekstil seçimlerine de 

hakim olur (Hardwood, 2011). 

 

#ekil 2.19 : TWA Havaalanı, Eero Saarinen , 1962 (Url-25). 

 
#ekil 2.20 : Egg ve Swan Chair, Arn Jacopsen, 1958 (Url-26). 

Sava" döneminin teknolojik ürünü kontroplak, kalıp teknolojisini geli"tirmi",  

Amerikalı üreticilerin mobilya tasarımında yenilikçi bir malzeme olarak cam elyafı 

katkılı plastik kullanımı hız kazanmı"tır. Sava" döneminin dayanıklı mobilyaları 

zamanla konut içi kullanımındaki donatılara dönü"ür. Knoll ve Herman Miller  

mobilya üretici firmaları olarak döneme damga vurmu"lardır. 1950’li yıllarda  

tasarlanan Charles Eames tasarımı polyester Shell, Pedestal Chair ve Eero Sarinen 

tasarımı Womb Chair da döneminin yeni teknolojisi ile "ekillendirilmi", kullanıcı 

konforunu ön plana alan, bu sebeble antropometri ve ergonomiyi rehber olarak 

kullanan tasarım anlayı"ı ile öne çıkmı" ve yirminci yüzyıl klasiklerini 

olu"turmu"lardır (Url-27) ($ekil 2.21). 



 22 

 
#ekil 2.21 : Shell, Womb, Side ve Diamond chair, Charles Eames (Url-27). 

Knoll, modern klasiklerin üretimine Harry Bertoia tasarımı metal a# sistemli 

Diamond ve Side Chair ile devam eder. Herman  Miller üretiminde gerçekle"tirilen 

George Nelson’ın Marshmellow ve Coconut Chair ve organik formu ile Isamu 

Noguchi tasarımı sehpa rasyonalizmin katı kalıplarından uzak nitelikleri ile 

ergonomik, çok yönlü tasarımı ve sentetik malzeme kullanımı ile sıradı"ı bir tasarım 

çizgisi sergiler ($ekil 2.22).  

 
#ekil 2.22 : Coconut koltuk,Noguchi sehpa 1955 (Url-28). 

Giedion(1965), ‘65 yılında içinde bulunulan durumu tespit etti#i kitabında dönem 

mimarisini "öyle tanımlar:  

“Resimde oldu#u gibi, ça#da" mimaride de belirli bir "a"kınlık, bir çe"it susu", hatta 

bitkinlik göze çarpıyor. Bu yorgunlu#a bir de belirsizlik e"lik ediyor. Ne yapılaca#ı, 
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nereye gidilece#i belli de#il. Kararsızlıkları do#uran ve hem kaçı"a, hem de her çe"it 

yapmacıklı#a yol açan bir durum” (32). 

60’lı yıllar tüm dünyada genç jenerasyonun, dolayısıyla özgürlüklerin öne çıktı#ı 

dönemi temsil eder. Sanatın her dalındaki de#i"im özellikle müzik ile kitlelere ula"ır, 

pop starlar ile ba"layan imaj aktarımı ile sanat, tüketim toplumunun bir bile"eni 

haline gelmi"tir. Richard Hamilton’ın 1956 tarihli kolajı dönemin popüler kültürünü 

ve her evde görülen, televizyon, plak çalar, kahve makinası gibi yeni teknoloji 

ürünleri ve duvarda afi" kullanımı, sahte hayvan postundan tekstil ürünleri kullanımı 

gibi kli"e dönem modasını ele"tirir niteliktedir (Edwards, 2011) ($ekil 2.23). 

 
#ekil 2.23 : Bugünün evleri kolaj, Richard Hamilton, 1956 (Url-29). 

!ngiltere’de ba"layıp Amerika’da hızla yayılan pop hareket do#rultusunda genç 

ku"ak, ya"am tarzı ve tüketim kültürü ile üst ku"a#ı da pe"inden sürükler. !ngiltere ve 

Amerika’da e"zamanlı ba"layan akımın sanatçıları yaygın kitle kültüründen 

esinlenerek eserler vermi"lerdir. Tüketim anlayı"ı bu anlamda, genç ku"a#ı hedef 

kitle olarak belirlemi"tir. Reklam ve pazarlama tekniklerinin günlük hayatta etkin 

olu"u ve genç ku"a#ın kendi tercihlerini ortaya koyması ile toplumsal alanda 

sosyalle"me önem kazanmı"tır. Plastik, alüminyum gibi konut donanımında yeni 

kullanım bulan malzemelerden üretilmi" dekoratif aksesuarlar, pop sanat konulu 

posterler ve plak çalarlar ile hızla de#i"en popüler kültür donatıları konut iç mekanını 

"ekillendirmeye ba"lar (Massey, 2008). Pop dizayn, yo#unlukla restoran, alı"veri" 

mekanları gibi kamusal iç mekanlarda ve ürün tasarımında etkin olmu"tur. 

Modernizmin sıkıcı, tekdüze karakteri pop tasarımlarla renklenmi"tir. Tasarımda 

geleneksellik, uzun ömürlülük gibi terimlere meydan okuyan, ciddiyetten uzak 

tasarım anlayı"ı geçicilik ve kullanılmı" malzemenin dönü"türülmesi ilkelerini  

getirir. Tasarımı Garnett, Cloughley, Blakemore’ a ait ‘Chelsea Drugstore’ pop 

tutumla "ekillenen iç mekan tasarımını, cilalı alüminyum gibi uzay teknolojisindeki 
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geli"meler ile üretilen yeni malzemelerin iç mekanda kullanımını yansıtmaktadır 

($ekil 2.24). 

 
#ekil 2.24 : Chelsea Drugstore, Garnett, Blakemore Ortaklı#ı, 1969 (Url-30). 

Mobilya sektörü pop tasarımın yaygınla"ması ile geni" bir ürün yelpazesine sahne 

olmu"tur. Ucuzlu#u, hafifli#i, sa#lam ve hertür uygulamaya olanak veren güçlü 

adaptasyonu ile plasti#in de#eri artmı", geleneksel malzeme yerine hem oturma 

elemanlarında hem de aksuarlarda tercih edilir hale gelmi"tir ($ekil 2.25). 

 
#ekil 2.25 : Pop tasarım , Blow,1968 ve Joe Chair 1967, Paolo Lomazzi (Url-31). 

Öte yandan, 1960’ların sonunda, Newyorklu be" mimar (Peter Eisenmann, Michael 

Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk ve Richard Maier) çalı"malarında Le 

Corbusierin 1920-1930 larda geli"tirdi#i teorilere dönü"leriyle dikkat çekerler.  

Rohe’nin ‘less is more’ anlayı"ını devam ettiren, gerekli olmayan her detaydan 

arınmayı amaçlayan yakla"ım, pürist bir anlayı"la devam eder. Strüktür ve 

konstrüksiyon, temiz formun süslemeleri olarak ele alınır ($ekil 2.26). “Yeni 

Rasyonalizm”denilen bu anlayı"ta, detaylar ve bitiri"lerle ilgili özen, tasarımcıların 

ba"lıca ilkeleri haline gelir (Edwars, 2011). !ç mekan tasarımında Yeni 
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Rasyonalizmin getirdi#i minimal etkiler, genellikle renk kullanımı olmayan, beyaz 

ve siyah hakim iç hacimlerle tariflenir. Bu yakla"ımda genellikle doku ön planda 

tutulur ve mekana canlandırıcı etki doku ile verilir. Newyork Be"lisi’nin ba"lattı#ı 

Yeni Rasyonalizm, belli renkler ile canlandırılır, mimari tasarımda beyaz, siyah 

yanında gri ve pembe de kulanım bulmaya ba"lar. Özellikle üst gelir grubuna hizmet 

veren ma#aza tasarımlarında kullanılan minimalizm, konut iç mekanında dokular ve 

ilginç biçimlenmeler kullanılarak kar"ımıza çıkar. Minimalizm 80’li yıllarda, 

arınmı", zamansız tasarım anlayı"ı olarak bir kli"eye dönü"mü"tür. Uluslararası 

modernizmin iç mekan anlayı"ına dönük bir uyarlaması olarak da tanımlanabilir. 

Yeni Rasyonalizmin öncü tasarımcı grubundan Richard Maier’in Geometrik Art 

Nouveau’ya dönü" yaptı#ı ve Rasyonalizmin geometrik form dünyasından 

ayrılmadan, tasarımlarına bir tanınabilirlik katma arayı"ı içinde oldu#u 

görülmektedir. Tasarımcının, "ekil 2.26’ da yeralan 810 Armchair tasarımı ile 

Charles Rennie Mackintosh’u andıran bir çizgiye sahip oldu#u açıkça görülmektedir. 

 
#ekil 2.26 : Douglas House 1973 ve 810 Armchair, 1983 Richard Maier (Url-32). 

1970’li yıllar ile, kültürel, edebi, politik, mimari ve tasarım alanları gibi geni" bir 

yelpazede post–modernizmin etkinli#i hissedilir. Post Modernizm, Modernizmin 

ilkelerini bütünüyle reddederek tarihten ilham alma genel ilkesi etrafında geli"mi"tir. 

Bu yeni akım, modern mimarinin tekdüze, sıkıcı, soyut, insanla ileti"im kurmayan 

seçkinci davranı"ına kar"ılık, bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmı"tır. Olumlusu ve 

olumsuzuyla, modern mimarinin kar"ısında geli"en veya ondan farklı davranı"ların 

tümünü kapsayan bir terim niteli#inde kullanılır hale gelmi"tir (Özer,1993). Akımın 

öncü mimarlarından Robert Venturi, 1966’da yayımladı#ı mimarlıkta karma!a ve 

çeli!ki kitabında post modern hareketi, modernizme ait olmayan her"ey, karma"ık, 

belirsiz, eklektik, sembolik veya tarihselci terimleri ile tanımlar (Edwars 2011). 
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Tasarımcının Vanna Venturi Evi, post modern tasarım anlayı"ının ilk hayata 

geçi"idir. Konutun iç mekanı, modernizmin kalıpla"mı" dörtgenlerinden uzak, 

beklenmedik kırılmalarla yaratılmı"tır. Venturi sandalye tasarımlarında ise, geçmi" 

stillerden ilham almı", Neo-Klasik sandalye formlarını deforme edip renklendirmi"tir 

($ekil 2.27). 

 
#ekil 2.27 : R. Venturi, Vanna Venturi Evi ve sandalye tasarımları, 1964 (Url-33). 

Özer’e göre (2009); çe"itli davranı" ve e#ilimleri sinesinde barındıran ve bunları 

tümüyle nitelendiren ismine daha sonra Charles Jenks ile kavu"an Post-Modernizm, 

yani tam kar"ılı#ı ile modern-sonracılık görünü"te modern mimarinin dı" mekana 

yönelik mesajsızlı#ına kar"ı çıkar. Dilbilimi, simge bilimi imdadına ça#ırır ve 

kendine do#ru, inandırıcı kanıtlar bulur. Modern mimarideki problemi ortaya 

koyarken tutarlı gerekçeler sunar. Ancak, problemi çarpık çözümlerle gidermeyi 

seçer (283). Akımın bu olumsuz yönlerini gözardı eden farklı bir ba"ka yakla"ımda 

ise Charles Jenks, (1991) The Language of Post Modern Architecture kitabında Post 

Modernin sa#ladı#ı üç ba"arıdan söz eder. Kenti mimarlık arenasıolarak gören 

"ehircilik uygulamaları; süs, çok renklilik ve mecaz gibi ifadeleri tekrar gündeme 

getirmesi; payla"ılan bir toplumsal dilin sentezi olmasıdır (123). Bu anlamda modern 

mimarin dı" mekana yönelik mesajsızlı#ına kar"ı post modernin renklili#i her iki 

görü"te de ortak bulunabilir. 

2.1.Bölümünde anlatılan dolaysız tarihçilikten farklı olarak Postmodernizm, tarihe 

dolaylı, yani yorumlama yoluyla yakla"ır. Tasarımcı tarihten aldı#ı stili, biçim dilini 

bozmadan yeni bir tasarıma aktarır. Charles Jenks , !ngiltere’de gerçekle"tirdi#i 

konut projesi, “Thematic House”da iç mekanı geçmi" mimari stilleri birebir aktararak 

olu"turmu"tur ($ekil 2.28). 
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#ekil 2.28 : Charles Jenks, Tematik konut projesi, !ngiltere 1979-84 (Url-34). 

Bir ba"ka yakla"ımla tarihsel stiller, analiz ve sentez sonucu stilize edilerek 

kullanılabilir. Örne#in, Robert Stern tasarımı 5.cadde evinde bina cephesi, Neo-

Klasik ögeler yorumlanarak olu"turulmu"tur. Michael Graves tasarımı showroomda 

da tarihsel ö#elerin yorumlanarak iç mekan donatılarına dönü"tü#ü görülmektedir. 

$ekil 2.29 da görülen Lockheed Lounge, Marc Newson’ın fiberglastan üretti#i biçim 

odaklı çalı"ması, aynı yakla"ımın, mobilya tasarımında kullanılmasına örnek olarak 

gösterilebilir. 

 
#ekil 2.29 : Michael Graves, Sunar furniture showroom,1980 (Url-35).; Lockheed 

Lounge, Marc Newson, 1985(Url-36). 

Post modern anlayı" içinde bazen sembolik, espirili ve süprizli mekan ya da mobilya 

yaratma amacıyla tarihten ya da çevreden etkilenimlerle tasarım yoluna gidilir. 

(Özer, 2009). Robert Stern’ün 1979 da renkli bir Yunan Tapına#ı "eklinde ele aldı#ı 

Best firması showroomu bu tasarım yakla"ımını ta"ımaktadır. Boks ringinden ilham 

alan oturma grubu, tarihten uzak çevresel bir ilhamla olu"turulmu" Memphis Grup 



 28 

tasarımcılarından Umeda’ya ait ve kullanıcısı Karl Lagerfeld ile tanınan 

mobilyalarındandır ($ekil 2.30).  

 
#ekil 2.30 : Post Modern oturma ünitesi, Memphis Group Tasarımı (Url-37). 

Post Modern iç mekan yaratımında tasarımcı, yaratıcı fikirleri, süslemeleri ya da 

ironik biraraya getirmeleri kullanarak mekana özgün bir kimlik vermeyi hedefler. 

Pek çok tasarımcı klasik dönemin yapısal elemanlarını boyutsal de#i"ime u#ratarak 

iç mekanda kullanır ya da  bir objenin tanımlı sembolik anlamının tasarımına katkı 

sa#ladı#ını dü"ünür. Örne#in "ömine ate" kayna#ı olarak kalbi, çatı barına#ı, kolon 

insanı, sandalye ve masalar ise sosyal etkile"imi sembolize eder (Edwards, 2011). 

1981’de Milano’da, Ettore Sottsas, Mario Bellini ve Joe Colombo tarafından kurulan 

Memphis Grup, akımın öncü  tasarım gruplarındandır. !ç mekan donanımı açısından, 

post modern mobil elemanların, ölçeksiz büyüklükler, canlı renklerde seçilmi" 

plastik lamine malzemeler, yapay mermer gibi malzemeler kullanılarak alı"agelmi"in 

dı"ında birle"imler ile meydana getirildi#i görülür. 

 
#ekil 2.31 : Memphis Grup, tasarım ürünleri (Url-38). 

Post Modernist yakla"ımda, bazı tasarımlar sofistike olarak tanımlanabilse de 

çoklukla kiç, ironik ve tuhaf olarak de#erlendirilir. !ç mekan malzemesi olarak çok 

sofistike bir do#al ta" kullanımı lamine plastik ile birle"tirilecek kadar kuralsızdır.  

Post modern iç mekanda geometrik biçimlenmeler, kolon, kemer gibi mimari 



 29 

elemanlar sıkça kullanım bulur. !ç mekan aydınlatmasında kullanılan tipik yakla"ım, 

dramatik etki ile bu mimari elemanları ortaya çıkarmaya dayalıdır. Mekan iç 

yüzeyleri mobilya ve dekoratif donatılara fon olabilecek tonlamalara sahiptir 

(Hardwood, 2011) ($ekil 2.31). 

Post modernist, stilin fonksiyondan üstün oldu#una inanır bu nedenle geçmi" fomları 

adapte eder. Adaptasyonlarda sıkça, Klasisizm, Neo-Klasik, Art Deco tutumlarına 

rastlanırken, Pop Art ve Sürrealizm etkile"imler de göze çarpar. 

1980’li yıllardan günümüze dek geçen sürede iç mekan tasarımında dönü"üm ve 

yenilik arayı"ı devam etmektedir. Günümüz iç mekan tasarımı, tasarımcıların ki"isel 

bakı"larını ve duyarlılıklarını yüksek teknoloji ile bulu"turan,çok boyutlu çe"itlilik 

ta"ımaktadır (Hardwood, 2011). 

Günümüzde,modern dönemin ba"langıcında oldu#u gibi,evrensel tasarım ve 

planlama ilkelerinden sözedilemez, üretilen tasarımlar belirli bir ideoloji ya da 

üsluptan ba#ımsızdır.Modern mimarlı#ın makineyi, post modernin ise geçmi" 

biçimsel zenginli#i metafor aldı#ı dü"ünülürse, günümüzde biçimsel göndermelerden 

çok, anlamsal ve kavramsal transferlere yönelindi#i görülmektedir (!nceo#lu ve 

!nceo#lu, 2004). Bu anlamda kavramların yorumlanması tasarımcının kendi ki"isel 

bakı" açısıyla zenginle"ip özgünle"mektedir denebilir. 

Bugünün tasarımında ergonomi, çevresel duyarlılıklar, modülerlik, anıtsallık gibi 

pekçok de#i"ken üst ba"lık ile olu"turulan devingen bir anlayı" süregelmektedir. Bu 

anlamda tasarımcının bireysel bakı"ının ön planda oldu#u subjektif bir dönem içinde 

oldu#umuz söylenebilir. 
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3.  1960’DAN GÜNÜMÜZE  TÜRK!YE’DE SOSYO-KÜLTÜREL ORTAM VE 

S!NEMA 

Türkiye sosyo-kültürel ya"amında 1960’lı yıllar, 1950’lerle ba"layan de#i"imin 

sonuçlarının alınmaya ba"ladı#ı yıllardır. 1946 seçimleri ile Türkiye'nin temel siyasal 

yapısı bakımından önemli bir kırılma ya"anmı", Cumhuriyetin ilk dönem anlayı"ı 

yerini Demokrat Partinin daha liberal ekonomik ve popülist politikalarına terk 

etmi"tir. Basit bir iktidar el de#i"tirmesinin ötesinde, farklı bir siyaset anlayı"ının 

ya"ama geçti#i bu dönem ile tarımda sanayiile"menin artmasının ortaya çıkardı#ı 

geni" kırsal i"siz nufüs, yo#un bir göç sürecinin sonunda büyük kentlerin yeni 

yoksulları ve izleyen dönemde de emek gücü haline gelmi"tir ($engül, 2012).  

Kente gelen göçmenler, kent deneyimlerini korunaklı sayılabilecek ili"ki a#ları 

içinde ya"amaya ba"larlar. Gecekondu bölgelerinde aynı kökenlerinden insanların 

gruplar olu"turdu#u görülür. Zaman içinde yoksul kentli kesim, gecekondular 

üzerinden temsil edilirken, buna benzer biçimde orta sınıfların temsili de 

apartmanla"ma üzerinden olmu"tur. Gecekondularda kente yeni göçenler ya"arken, 

apartmanlarda modern orta sınıf ya"amaktadır4(Pınarcıo#lu ve U#urlu, 2005). Bu 

noktada kente göçün birey için adaptasyonu güç bir süreç olarak de#erlendirilmesi 

yanında artık kenti  birlikte ya"ayan tüm kesimlerin birbirine uyumu da sorunun bir 

ba"lka aya#ını olu"turmu"tur. 

                                                
 
4 Metinde geçen, “Alt, Orta, Üst sınıflar” terimleri için Türkiye ‘de sosyal sınıflar ile ilgili 
ara"tırmalardan yararlanılmı"tır. Korkut Boratav’a göre Türkiyedeki toplumsal tabakala"ma üretim 
ili"kileri üzerinden in"a edilmektedir. Bu ili"kiler a#ından türeyen toplumsal sınıflar  i"çi sınıfı- 
burjuvazi; köylü-toprak a#ası;piyasaya dönük küçük üretici -tüccar olarak belirlenmi" bu temel sınıf 
yapısının dı"ında ona ba#lı geli"en tabaka ve gruplar ise esas olarak burjuvazinin dört alt grubundan 
(tarımsal sermaye, mali sermaye, ticari sermaye ve rantiyeler) ve üç ara tabakadan (serbest meslek 
sahipleri, bürokrasi ve kentsel marjinaller) olu"ur. Mübeccel Kıray’a göre Türkiyedeki modern 
tabakala"mada; en üst tabakayı bireysel gelirleri olan en yüksek devlet memurları,büyük tüccarlar ve 
müteahhitler olu"turmaktadır. Bunun altındaki geçi" tabakası üst-orta tabakayı serbest meslek 
sahipleri, "irketlerin yüksek maa"lı yöneticileri ve daha küçük hükümet memurları meydana 
getirmekte; memur, sanatkar ve esnaf gerçek orta tabakayı olu"turmaktadır. Alt-orta tabakanın 
ço#unlu#unu i"çiler, sanatkarlar ve küçük memurlar olu"turur. En alt tabaka ise kalifiye olmayan 
i"çileri, seyyar satıcıları, küçük esnafı ve i"sizleri içine alan gruptur . Bu konudaki ayrıntılı bilgi için 
bkz : Boratav, 2005 ve Kıray, 1991 ve 2005) 
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50’lerle ba"layan istimlakçı imar anlayı"ı, korumacı yakla"ımdan uzak biçimde 

kentin merkez ve çevre görünümünü hızla de#i"tirmi"ken Tanyeli (1998)’in aktarımı 

ile Do#an Kuban 60’lı yıllar ile ba"layan yapsatçı müteahhit etkinli#ini, alt ve orta 

gelir grupları için konut edinmenin tek yolu olarak görür. O’na göre: “Büyüyen kente 

yeni imarlı parsel arzı yeterli olmayınca kent aynı alan üzerinde daha yo#un ve 

yüksek yapıla"mak zorunda kalmaktadır. Bu sistem büyük kentlerde 90’lı yıllara 

kadar etkinli#ini korumu" ve küçük müteahhitin mimar eme#ini en az biçimde 

kullandı#ı yapılar, görsel bir kirlenme ve tek düzeli#i yaratmı"tır” (111). Kent bu 

dönemde yeni gecekondu bölgeleri ile fiziksel olarak büyümekte ve yepyeni ili"kiler 

a#ına sahne olmaktadır. 

Yeni kent kullanıcılarının gecekondu bölgelerinde ba"layan ya"amı ile geni" halk 

kitleleri, belki de ilk kez modernli#in çeli"kili duygularıyla kar"ı kar"ıya kalmı"tır. 

Bu insanlar, bir yandakent ya"amında tanı"tıkları modernli#in sınırsız gibi görünen 

imkanları, ya"am biçimleri, estetik normları ve yüksek kültüründen etkilenirken,öte 

yandan bunların kendilerini dı"layan yönlerinin bilincine vardılar (Bozdo#an ve 

Kasaba, 2010). Kent toplulu#un yeni üyelerinin gelenekten getirdikleri alı"kanlıklar 

ile modern ya"amın belki de fazlaca abartılı geni" özgürlük anlayı"ının ba#da"ması 

oldukça güçtür. Bu noktada kentin gerçek sahiplerinin kendine benzemeyeni 

dı"layarak ötekile"tirmesi sözkonusudur. 

Gecekonduların "ehrin tarihsel, modern yüzünü yansıtan mimarisinin arasında 

görünür olması, aynı zamanda bu yapıların kullanıcılarının da "ehrin günlük 

ya"amında görünür olması anlamına geliyordu. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin 

ardından, “sosyal devlet” anlayı"ının anayasayla güvence altına alınması gibi 

yeniden yapılanmaların söz konusu oldu#u 60’lı yıllar, Batı’nın hegemonyasından 

çıkma, özgün bir kimli#e sahip olma, kültür ve sanatta halka inme dü"üncesinin 

a#ırlık kazandı#ı bir dönemi i"aret etmi" ve bu dönemde gözlenen sosyo – kültürel, 

siyasi ve sanatsal olu"umlar, sanatta “yerellik–ulusallık/evrensellik” tartı"malarının 

yeniden gündeme gelmesinde önemli bir rol oynamıs %tır (Bek, 2008). Dönemin sanat 

ortamında göç ve göçün sosyal sonuçları yerel ve ulusal olanı anlatan, toplumsal 

gerçekçi yakla"ımlar ile sıkça i"lenmi"tir. Orhan Kemal 1962’de yayımlanan “Gurbet 

Ku!ları” adlı romanı ile köyden kente göçen insanların yeni hayat arayı"larını 

gerçekçi bir bakı" açısıyla anlatmı"tır (Kemal, 2007). 
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‘…..Anadolu içlerinden kopup gelen her tren, her ‘Ku"luk treni ’, her geli"inde, 

gurbet ku"larını toplayıp getiriyordu !stanbul’a.Yol, yıkım,yapım üzerine çok i" vardı 

!stanbul’da. Karınlar doyuyor,sılaya para bile salınıyordu…’(1) Romandan uyarlanan 

aynı adlı film de Türk sinemasının önemli toplumsal gerçekçi filmlerinin ba"ında 

gelmektedir.Resimde dönemin öne çıkan isimlerinden Nuri !yem 1960'lı yıllarda, 

Anadolu insanını onların ya"amını, iç dünyasını, köyden kente göç edenleri ve 

gecekondu ya"amını anlatan figüratif resimler üretmeye yo#unla"mı"tır ($ekil 3.1). 

Bereketli topraklarıyla ve medeniyetler do#uran özelli#iyle; Anadolu'yu bir kadın 

olarak algılamı" ve üretti#i kadın portrelerinde, iç dünyanın aynası olan gözlerin 

ı"ı#ında, bir parçası oldu#umuz toplumu tüm gerçekli#iyle yansıtmı"tır (Özer,2008). 

 
#ekil 3.1 : Varo"larda Üç Güzel, Nuri !yem, 1960 (Url-39). 

60’lı yıllarTürkiye’de ça#da" sanatın ilk örneklerinin verildi#i yıllardır. Altan 

Gürman, Füsun Onur gibi sanatçıların 1960’lı yılların sonundaki eserleri, 1980 ve 

sonraki ku"akları etkilemi"tir. Altan Gürman’ın militarizm ve otorite kavramlarını 

tuval üzerinde sözcüklere yer vererek göstermesi, nesneyi resimde kullanması; 

Kuzgun Acar’ın heykellerinde hazır nesnelere (dal, kemik, metal... gibi) yer vermesi, 

soyut geometrik formlarıyla !lhan Koman, hazır nesnenin mekânda konumlanması 

sorununu ele alan Füsun Onur gibi  sanatçılar eserleri ile 1980 sonrası Türkiye’de 

gerçekle"tirilecek olan sanat için öncü rolünü bu dönemde üstlenmi"lerdir (Kozlu, 

2011). 

Bu dönemde resim sanatını mimari ile birle"tiren Bedri Rahmi Eyübo#lu, duvar 

panoları ile dönemin popüler eserlerini ortaya koyar. Önemli kamu ve özel bina 

cephelerinde görünür olmaya ba"layan seramik panolar modern mimari örneklerinin 
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iç ve dı" mekanlarında önemli dekoratif elemanlar olarak kullanım bulmu"tur ($ekil 

3.2). 

 
#ekil 3.2 : Vakko Fabrika Binası seramik pano, B.R. Eyübo#lu, 1964 (Url-40). 

Paralel olarak, sinemada da 1950 öncesinin tek partili iktidar dönemini yansıtan 

tiyatrocular dönemi sona ermi", Demokrat Parti'nin geçerli kıldı#ı anlayı"ın ve buna 

ba#lı geli"melerin izlerini ta"ıyan “Ye"ilçam” dönemi ba"lamı"tır. 1948’de sinema 

biletlerinden alınan rüsum vergisinin yerli filmler lehine indirilmesi, sonuçlarını 

1950’li yıllarda göstermi" ve yeni kurulan film "irketleri döneme damga 

vurmu"lardır. Üretim ölçe#inin patlaması, aynı zamanda sektörün her a"amasında 

çalı"acak insan ihtiyacını büyütmü", pek çok e#itimli, e#itimsiz insan film 

sektöründe çalı"ır hale gelmi"tir. Sinemanın büyük yatırım gerektirmeyen iyi bir 

kazanç kapısı oldu#unu sezen giri"imciler, ‘Ye"ilçam Soka#ı’nı ve çevresini film 

yazıhaneleriyle donatmı"lardır. Sinema tarihine damga vuran iki geli"me 50’lerle 

ba"layan kırsaldan kente göç ve bu döneme dek kentlerle sınırlı olan sinema 

salonlarının ula"ım a#ındaki geli"me ile kırsal alana yayılmasıdır (Akça,1999). 

Siyasetteki popülist açılım, sinemada da kar"ılı#ını bulur ve Ye"ilçam Sineması 

kendine yeni bir kimlik olu"turmaya ba"lar. Kırsal kesimin sesine kulak verecek 

yapımları olu"turmak öncelikli hale gelir. 

Dönemin kültürel siyasetinde sinema öncelikli olmamı"tır. Devlet, sahne sanatlarını 

ve orkestraları parasal olarak desteklerken, sinema alanını ticaret ili"kileri içinde 

geli"meye bırakmı"tır. Bunun sonucu olarak, Ye"ilçam ticari, dolayısıyla halk 

kitlelerinin isteklerine, beklentilerine uyan, popüler filmler üretmek durumuyla kar"ı 

kar"ıya kalmı"tır. Bu sistem sinemayı, dönemin siyasetiyle de uyum içinde popülist 

bir çizgi izlemeye kadar götürmü"tür. Akça (1999)’nın deyimiyle Ye"ilçam, ticari, 



 35 

popüler ve popülist bir sinemadır. Halkın geleneksel sözlü kültürel yapısına 

eklemlenmi", onunla bütünle"mi"tir (140). Ye"ilçam dönemi sinemacıları ba"larda, 

sinemayı tiyatronun etkisinden kurtarmı" olmakla birlikte, yabancı filmleri taklit 

etmekle i"e koyulmu"lardır. Özellikle Mısır melodramları ve Amerikan filmleri ba"ta 

olmak üzere tüm bir Batı sinemasından etkilendileri görülmektedir. Sinemacılar 

ku"a#ının bu ilk arayı"ları, sinema dilini konu"mayı ö#renme a"aması olarak 

de#erlendirilebilir. Bu ilk devrede, mekan, ses ve karakter düzeyinde kalıpla"maya 

gidildi#i görülmektedir. Bu ba#lamda gerçekçi bir geli"meden söz edilemez. Ancak 

bu dönemde ba"layan modern anlamda film ele"tirisi, dergicilik ve gazetecilik 

alanlarında düzen kazanmı"tır. 1950’li yıllarda öne çıkan ele"tirmenler, sonraki 

yıllarda, yapımcı, yönetmen film "irketi sahibi kimlikleri ile de sektörün içinde olan 

ki"iler haline gelmi"lerdir. Rekin Teksoy (2007)’a göre; “Yeti"mi" insan gücünün 

yanısıra teknik araç ve gereç yetersizli#i, ham filmin zaman zaman karaborsaya 

dü"mesi, bu yıllar boyunca üretimin artmasını engellemez. Sanat birikimi ya da 

kaygısı olmayan yapımcılar, bir iki bilemediniz üç haftada çekilen filmlerle, el 

yordamıyla da olsa yeni bir meslek kolunun ortaya çıkmasını sa#lar” (33). Kısa 

sürelerle üretilen filmlerin aynı biçimde hızla tüketildi#i bu dönemde belli konuların 

kombinasyonlarının üretilmesi kaçınılmaz hale gelmi"tir. 

Sinema bu dönemde toplumsal ya"amdaki de#i"imlerin etkisiyle görsel, sınıfsal ve 

kültürel farklılı#ın melodramatik temsillerini sunmu"tur. Özellikle 1960’lardan sonra 

çe"itli toplumcu gerçekçi filmler, göç, gecekondula"ma ve farklılıkların 

görselle"mesi gibi temalara dokunsa da bu filmlerin bir ço#u bunu sınıfsal bir 

temelde yorumlamamı", tersine tam da rejimin kimli#ine uygun bir "ekilde bu 

farklılık, modernle"mesi ve dünyevile"mesi gereken bir kitle algısı etrafında 

kurulmu"tu. Aynı biçimde ekonomik açıdan bir hayal dünyasında kurulu olan 

melodramlar bu farklılı#a, sınıfsal bir düzeyde bakmak yerine bir sınıf atlama 

fantazisi ya da çevrenin merkezi i"gal ederek kendini göstermesi etrafında 

yakla"mı"lardır (Arslan, 2009). Filmlerde çoklukla kente yeni göçmü" genç erke#in 

milli piyango talihlisi haline gelerek, kentli ile aynı seviyeye yükseldi#i ya da sınıf 

atlayarak bir evlilik yapan genç kızın artık sosyetik bir kadına dönü"mesi izlenir. Bu 

dönemde sinema,göç ile sarsılan ki"ilikler için çıkı" yolunu gösteren bir araçtır.  

Akbal Süalp (2004) bu dönem sineması için: “Ye"ilçam bir ima ile geçi"tirme 

sinemasıdır ve kendi esteti#ini kendine özgü bir tarzda, minyatürde oldu#u gibi belli 
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sahne tekrarları üzerinden kurup durur. Kurmaca olan, yukardan anlatılan, hatta ço#u 

zaman uyarlanmı" olan, bir sempati adına tanınmadan temsil edilmi" olan, melodram 

anlatılarının o çok a"ina olan, yani hep fakir ev, zengin ev, sala" pavyon, zengin gece 

kulübünün yıllarca aynı mekanlar olması kadar tanıdık, bildik sahnelerle, bildik 

çatı"malarla ve hatta öykülerle üretildi#i bir e#lencedir. Ve belki bu özelli#inden 

dolayı da klasik anlatı kalıplarının seyirciyle kurdu#u ili"kiden her zaman biraz farklı 

bir ili"ki geli"tirmi" olabilir. Seyredilenin ya da anlatılanın de#il, seyretme ve 

e#lenme,birlikte oyalanma deneyimi ile kendilerine benzer dünyalara ço#u zaman 

sesli tepkiler vererek izleme deneyimi olarak kısaca özetleyebilece#imiz bir tema"a 

sinemasından bahsediyoruz” der (137). Bu noktada bilinenin, varolanın tekrar tekrar 

izlenmesi yoluyla peki"en ama de#i"meyen bir kısır döngü yaratılmı"tır.Benzer 

temaları izlenebilirli#ini sa#layan faktör oyunculardan ibaret olarak 

de#erlendirilebilir.Bu dönem izleyicinin sevdi#i karakterleri, yeni maceralar içinde, 

yeni filmlerde izlemesi üzerine kurulu, bir süreklili#in hakim oldu#u furya filmlerde 

ba"lamı", tekrar ve devamlılık bu tür ile en yüksek noktada sunulmaya ba"lamı"tır.  

60’larda dünyada ‘modernizm’, gerici, gelenekçi yada tarihçi olarak tariflenen  

herhangi bir ideolojiye kar"ı devrimci bir panzehir olma özelli#ini yitirmeye ba"lar. 

60’lı yılların kar"ı kültür hareketleri ve modernizm kar"ıtı akımları da bu ba#lamda 

ba"lar. Kurumsalla"mı" iktidar, tekeller, teknik ve bürokratik rasyonalitenin baskıcı 

özelliklerine kar"ı anti-otoriter davranı" kalıpları (müzikte, giyimde, dilde, ya"am 

tarzında ) ve dogmaları yıkıcı hareketler ile  bireysellik gündeme gelir (Harvey, 

2010). 1968’in dünya çapındaki de#i"im rüzgarı, küresel bir isyan dalgasıyla 

Türkiye’yi de etkisi altına almı"tır. 

1960 yılı ihtilali ve ardından gelen yeni anayasa, sinemada da yeni bir dönem 

ba"latır. Genel olarak geni"letilen hak ve özgürlükler ortamı içinde kültürel ve yasal 

süreçlerin ardından sinemada belirli tipte filmler yapılmaya ba"lanır. Bu dönemde, 

hem seyirci bakımından, hem de yasal süreçlerde sansürün baskılarına kar"ı çok 

anlamlı kazanımlar elde edilmi", ekonominin büyümesi ile toplumsal ideolojilerin 

sanata katılımı te"vik eden yönüyle sinema–tiyatro dünyası hızlı bir evrim 

geçiripbüyük oranda halka malolma fırsatını ele geçirmi"tir. Türk sinemasının altın 

yılları olarak nitelendirilen bu dönemde film sayısı ve sinema izleyicisi sayısı hızla 

artı" gösterir (Bayrakdar ve Atam, 2009). Ancak sayıca yükselen de#er, nitelik 

anlamında baya#ı biçimlere bürünür, adapte edilmi" senaryoların çekildi#i birbirine 
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benzer konularla yıldız filmleri, ticari ba"arı elde ettikçe, sektör farklı bir tür 

üretemez hale gelir. 

60’lı yıllar devletin sinemaya parasal destek sa#ladı#ı ve film "enliklerinin 

yapılmaya ba"ladı#ı yıllardır. Özellikle ‘Altın Portakal Film Festivali’ sinemaya 

büyük bir yenilenme ve geli"im iste#i vermi"tir (Esen, 2010). Magazin basının 

sinemayı destekledi#i bu yıllarda yıldız sineması en büyük deste#i,sinema dergileri 

ve gazetelerin magazin sayfalarından alır. Sinema yıldızlarının yaratıldı#ı 

yarı"malarla oldu#u kadar bazı dergilerde yer alan ciddi sinema ele"tirileri de 

sektörün halk kitlelerince benimsenmesi ve geli"mesinde etkili olmu"tur. 

Ye"ilçam'ın kalıpları belirginle"tikçe oyuncuların önemi artmaya ba"lar. Ba" kadın 

ve erkek tipleri netle"ince, bunlarıoynayan oyuncular da bir çe"ito tiplerin, 

geleneksel kültür içindeki kahramanların bir yansıması olarak, sinemada ya"ayan 

uzantılarıolurlar (Akça,1999). Televizyonun yaygın hale geli"ine dek bu ilgi devam 

edecektir.  

Ye"ilçam’ın klasik melodram anlatım dilinden farklı, sinemanın e#lence dı"ında 

gerçek sorunlar üzerine dü"ünce payla"ımı gerçekle"tirmek için bir araç olarak 

kullanılabilece#ini gösterecek az sayıda toplusal gerçekçi film, Metin Erksan 

tarafından yine bu dönemde çekilmi"tir ($ekil 3.3). Sadık Battal (2006)’a göre 

“Türkiye’de ki"isel film ortamının öncüsü Metin Erksan’dır”(219). 

 
#ekil 3.3 : Acı Hayat, Metin Erksan, 1964 (Url-41). 

Metin Erksan’ın 1964 yapımı Acı Hayat filminde ($ekil 3.3) !stanbul’un yeni 

yapıla"ma ile de#i"en çehresi karelere yansır ve alt gelir grubu karakterlerin bugünkü 

Okmeydanı IETT toplu konutlarına bakarak söyledi#i: 

“Bu kadar odayı ne yaparlar acaba? Bizim bütün ev buranın tek odasına sı#ar, biz hiç 

bir zaman böyle yerlerde oturamayaca#ız”(Url-41) repli#i ile gözönüne serilir.  
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Yeni kentlilerin kentli orta sınıfın ya"am kalitesine eri"me talebi hem kentsel 

mekandan pay hem de sosyal haklar anlamında eme#inin kar"ılı#ı talep etti#i  

1970’ler, bu taleplerin mevcut yapı ve devlet içinde çeli"kilere, bölünmelere yol 

açtı#ı bir dönem olmu"tur (Bek, 2008). Kentlerin yarıya yakın nüfusunu olu"turmaya 

ba"laması, onları siyasi sistemin de dinamolarından biri haline getirmi"tir. 

!"çi sınıfının ekonomide büyüyen bir güç olu"u kentte ya"amı artırmı", bu da 

kentle"menin sanayiile"menin önünde oldu#u bir dönemi tariflemi"tir (I"ık, 2013). 

Bir yandan gecekondu yerle"melerine kent ya"amından istedi#i payı vermek, di#er 

yandan yeni kentlinin sosyal haklarının üzerinden siyaset yapılmaya ba"lanmı"tır. 

Dünyada yükselen gençlik muhalefetine paralel olarak 60’ların ikinci yarısı ile 

ba"layan gençlik hareketleri, topluma açılma noktasında gecekondululardan destek 

alır. Böylece 1970’ler genel toplumsal bir krizin derinle"ti#i yıllar haline gelir.  

Siyasi oldu#u kadar, ithal ikameci5 endüstrile"me modelinin krizi ve bu krize ba#lı 

ekonomik sorunlar yüksek enflasyon, karaborsa ve uzayan kuyruklar ile ya"anmaya 

ba"lar. Nüfus artı"ı ve i"sizlik, Avrupa’ya göçü de beraberinde getirmi"tir. 1970’li 

yıllar bu anlamda kırsaldan kente gelerek ya"anan dı"lanmı"lıklara bu kez tamamen 

farklı bir kültür ortamındaki sosyal sorunların uzantısının eklendi#i dönemdir 

($engül, 2012).  

1971 Askeri müdahalesinin hemen ardından siyasi belirsizlik dönemine girilir, 

koalisyon hükümetlerinin yönetimi sırasında ekonomik ambargolarla ya"anan siyasi 

bunalımlar sonucu ülke kaos ortamına sürüklenir (Esen, 2010). 

Bu dönemin önemli ba"lıkları arasına ülkenin 1974 Kıbrıs sorunu ve çözümü için 

yapılan askeri çıkarmanın, dünyadaki petrol krizinin siyasi ve ekonomik sonuçlarına 

eklenen siyasi istikrarsızlı#ı da eklemek gerekecektir. 

Türk sanatı bu kaotik atmosfer içinde sorgulayıcı bir dönemi ya"ar. Sanatının her 

alanı için “ulusal ve özgün”ama biçimsel anlamda evrenseli yakalama amacı 70’lerle 

birlikte çe"itli biçimlerde ele alınmaya ba"lar. 

                                                
 
5 !thal ikameci sanayii modelinin temeli, iç piyasa etrafında toparlanan ulusal ekonomidir. !ç piyasa 
yüksek gümrük duvarları, ithalat kotaları ve döviz kurunu bilinçli olarak yüksek tutan politikalar 
aracılı#ı ile dı" rekabetten korunmaktadır. Modelin yasal ve idari çerçevesi 1960’larda kurulur. 24 
Ocak 1980 kararları do#rultusunda dı" rekabete açık ekonomik politikaların geli"tirilmesi ile sistem 
devre dı"ı bırakılır.Bu konudaki detaylı bilgi için bkz (I"ık, 2005). 
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70’lerin “ulusallık” söylemleri içinde yer alan ve bir anlamda “Batıcılık” ve 

‘gelenek’ kavramları referans verilerek ele alınan “köklere dönü"” dü"üncesi 

temelde, sanat etkinliklerinin niteli#ini ‘içeri / dı"arı’ kar"ıtlı#ında tartı"an bir 

anlayı"ı yansıtır. Bu anlayı" çerçevesinde sorunu tamamen iç dinamiklerle 

çözümlemeyi önerenler oldu#u gibi, köklere dönmeyi tutucu / geleneksel bir tavır 

olarak de#erlendiren ve kar"ısında olan yakla"ımlar da bulunmaktadır. 1970’lerde 

Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyübo#lu ($ekil 3.4 ve 3.5) evrensel olmayı, kültürel 

geçmi"imizde yer tutan geleneksel sanatların ça#da" anlamda yeniden 

de#erlendirilmesi, bu hazinenin esin kayna#ı olarak kullanılması olarak anlar ve 

savunur (Bek, 2008).  

 

#ekil 3.4 : Nurullah Berk, Ütücü kadın, 1977 (Url-42). 

 
#ekil 3.5 : Han kahvesi, Bedri Rahmi Eyübo#lu, 1973 (Url-43). 

Kültür – sanat çevrelerinin yaygın söylemi olarak görülen “halka inmek”, “topluma 

yönelmek” dü"üncesi belli kesimler için sanatın halk tarafından benimsenmesi ve 

toplumun anlayaca#ı, tüketebilece#i biçimde olması açısından önemlidir. Nitekim, 

dönemin yazılı basınında yer alan ele"tirilerden bir bölümü; sanat etkinliklerinin gelir 
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düzeyi yüksek bir kesime hitap etti#i, alım gücü dü"ük, yoksul denilebilecek halktan 

insanların bu türden etkinliklerle bulu"ma olasılı#ının güçlü#ü üzerinde yo#unla"mı", 

bu görü", 70’ler boyunca farklı ideolojik çevreler tarafından payla"ılmı"tır (Bek, 

2008).  

Günlük ya"amda ve konut içi ya"amında pek çok dengeyi de#i"tiren Televizyon, bu 

yıllarda insanların hayatına yerle"ir.Yukarıda öztelen tüm siyasi ve ekonomik 

geli"meler sonucu giderek gerginle"en ortam, sokakları güvensiz hale getirmi", 

halkın evine kapanmasına neden olmu"tur. 

Sinema artık en ucuz e#lence de#ildir, evden çıkmadan film izlemek de mümkündür. 

70’li yılların ikinci yarısında bir taraftan siyasi olaylar, iptal edilen gece seansları, 

yerli yabancı seks filmleri furyası ile aile seyircisinin de sinemadan kopması sektörü 

olumsuz etkilemeye ba"lar. Televizyon dizilerinin önem kazanmaya ba"laması da bu 

döneme rastlar. Bu dönem ailelerinin farklı toplumsal tabakalarını yansıttan yansıtan 

“Kaynanalar” dizisi, 1974 yılının Mayıs ayında TRT ekranlarında yayınlanmaya 

ba"lar. Dizinin çerçevesini iki kesimli kent ya"amı, kentlilik ve ça#da"la"ma 

kavramları olu"turmaktadır. Anadolu'dan !stanbul'a göç eden Nuri Kantar ve 

ailesinin  büyük "ehre ve kentli ya"ama uyum çabalarının 'komedisi' 30 yıl süreyle 

televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi olmu"tur (Url-44). Bu anlamda 

sosyolojik açıdan kent soyluluk ve yeni kentlilik olgusunun 2000’li yıllara dek 

güncelli#ini korumu" bir konu oldu#u söylenebilir ($ekil 3.6). 

 

#ekil 3.6 : Kaynanalar dizisi,1974 (Url-44). 

Bu dönemde televizyon, sinemanın üstünlü#üne son verir. Sinemacılar gerçek seyirci 

kitlesini kaybedince çareyi, göç ile kırsaldan kente sürüklenen, evinden uzak erkek 

kitleye yönelmekte bulmu"lardır. Amaç televizyon izleyicisine, televizyonun 

veremedi#ini vermektir. Bunlardan ilki cinsellik, ikincisi "iddettir. 
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Aynı dönem Avrupa sineması için de seks ve korku filmlerinin ata#a kalktı#ı yıllardı. 

Bunun yanında bir kar"ıt geli"me olarak farklısinemacı gruplarının, 60’larla ba"layan 

halk sineması kavramından sonra, 70’li yıllarda  sinemalarını milli, devrimci, 

ulusalcı gibi tanımlar ile biçimlendirmeye çalı"tıkları görülür. Yılmaz Güney ve onun 

izindeki genç sinemacıların gerçekçi olmayı amaçlayan, siyasi ele"tiriler içeren 

yapımları, aydınlar ve üniversite ö#rencilerinden olu"an kitlenin takip etti#i filmler 

olmu"tur (Esen, 2010). Dönem sinemasında bunlardan ba"ka, dayanı"ma, sıcak 

ili"kiler, sevgi temaları ile güven ortamının kurulmasına yardımcı olan salon 

güldürülerinin (Kemal Sunal serileri) ve konjonktürel sorunlar sebebiyle halkın 

kendini çaresiz, çözümsüz hissetti#i dönemde ba"latılan kahramanlık öykülerini 

aktaran tarihsel kostüme avantür (Cüneyt Arkın serileri ) filmleri etkindir. Bu 

anlamda 70’ler sinemasının toplumsal ya"ama paralel bir kar"ıtlıklar dönemi 

sergiledi#i söylenebilir. 

1980 yılı Türkiye için, ekonomi ve siyaset ba"ta olmak üzere, toplumsal ya"amın her 

alanında büyük çökü"ün ya"andı#ı bir kırılma noktasıdır. 70’lerle ba"layan iç 

huzursuzluk ve ideolojik gerilim 1980’e do#ru toplumsal çatı"maya dönü"ür. 80’li 

yıllarda Türk toplumsal ya"amına en çok damgasını vuran olay ise, 12 Eylül askeri 

darbesi ve bunun uzantıları olmu"tur. Askeri disiplin altındaki bir Türkiye, 

sonrasında ülkeyi bu kez tam ters yönde bir liberalizasyona, pazar ekonomisine, 

globalizasyonun ilk i"aretleriyle birlikte kapitalist Batıyla bütünle"me sürecine sokan 

Turgut Özal iktidarı ile dı"a açılmaya ba"lar. 80’lerin ilk yarısında baskının, "iddetin 

ve yasakların egemen oldu#u, ikinci yarısında ise özgürlükler, tüketim ve 

siville"menin egemen oldu#u görülür (Gürbilek, 2011). !kinci yarıdaki de#i"imler 

ekonomi bazlı yenile"me hareketleri ile ba"lar, yeni hükümetin aldı#ı bir dizi karala 

ekonomide devlerin rolü alı"ılmı"ın dı"ına çıkmaya ba"lar. 

Özellikle 24 Ocak kararlarıyla devlet ekonomik alanda pasif konuma çekilmi", ithal 

ikameci endüstri modelinden vazgeçilerek, devlete ait kimi hizmetlerin özelle"tirme 

yoluyla devlet tasarrufundan çıkarılmı" olması yeni bir dönemin ba"langıcı olmu"tur. 

Bu de#i"imlerin sonucu olarak 1960’lardan itibaren etkisi hissedilen sanayii 

toplumunun ikili yapısı belli düzeyde çözülmeye ba"lar. Toplum artık birbirinin zıddı 

uçlardan olu"an ikili yapıdan uzakla"ıp, tabakala"ma düzeninde orta grup olarak 

yayılmı"tır. Sosyo-ekonomik de#i"me ile esnaf, memur, yönetici, bilim adamı, i"çi 

vb. kesimlerden olu"an ‘yeni orta sınıf’ do#mu" ve geni"lemeye ba"lamı"tır (Macit, 
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2010). Ancak yaygın orta sınıfın, gelir düzeyi açısından yeterli imkana kavu"amadı#ı 

bu dönemde ekonomik, siyasal ve genel toplum düzeni için geni" ve güçlü orta sınıf 

idealine ula"ılamadı#ı görülür. Gelir da#ılımındaki e"itsizlik ile birlikte kolay yoldan 

para kazanma zihniyeti kabul görmeye ba"lar. Bu, birey ve toplum çıkarlarının 

birbirinden iyice uzakla"tı#ı bir dönemdir. 1980’li yıllarda bu nedenle yeni sosyal 

farklıla"malar gündeme gelir.  

Genç bir nüfusun modernle"me süreci ve feminist hareketlerin etkisiyle toplumsal 

cinsiyet söylemi ve kadın kimli#inin öne çıktı#ı görülür ‘80 öncesi döneme hakim 

olan geni" tabanlı sınıflararası ittifak, yerini çalı"an kitlelerin dı"lanmasına ve sınıflar 

arası gerilime dayalı, dar tabanlı bir dengeye bırakmı"tır. ‘80 öncesinde kentsel 

rantlar, devletin gözetiminde olabildi#ince geni" toplum kesimlerine aktarılırken, 

1980 sonrasında bu payla"ım üzerinden yeni hesapla"malar ve sınıfsal tabakalarda 

yeni olu"umlar ba"lar. Bir tarafta, kentte var kalmak için büyük bedeller 

ödeyebilecek yoksullar, kooperatifler yoluyla kentten pay almaya çalı"an ve kent 

çeperindeki geni" arazilere göz diken orta sınıflar, di#er tarafta ise kentin en prestijli 

alanlarında kapattı#ı arazilerde özel güvenlik sistemleri ile korunan yüksek 

duvarların ardında ya"ayan ve artık kentle ba#ını zayıflatan üst sınıflar ortaya 

çıkmı"tır (Pınarcıo#lu ve U#urlu 2010). Gelir da#ılımında do#an e"itsizlik sonucu 

sınıflar arasındaki gelir uçurumları hiç olmadı#ı kadar derinle"mi"tir. Zenginin daha 

zengin yoksulunsa umutsuz biçimde yoksul olması fırsatçı zihniyetin tek kurtulu" 

oldu#u bir ortamı getirmi"tir denebilir. Kentle"me sorunu yirmi yıllık bir geçmi"le bu 

dönemde daha farklı bir biçime bürünmü" ve gecekondu mahallelerinde ya"anan 

dönü"ümler,yani  gecekonduların apartmanla"ması ile yer de#i"tiren yoksul kesim 

farklı gecekondu alanları yaratmaya ba"lar. 

Gürbilek (2011)’e göre; 80’lerin farkı; zengin ve yoksul mahallelerini birbirinden 

tümüyle ayırması, farklı sınıftan insanların kar"ıla"abilecekleri, ili"ki kurabilece#i 

ortak mekanların hemen tümüyle ortadan kalkmasıdır. Artık yalnızca semtler de#il, 

e#lence yerleri ve alı"veri" mekanları da ayrı"mı"tır (68). 

Gecekondu bölgeleri, bu dönemde yerel yönetimler için oy potansiyeli yüksek 

bölgeler olarak de#erlendirilir ve konumları sebebiyle yüksek rant bölgeleri olan 

bölgelere imar izinleri verilmeye ba"lanır. Bunun sonucunda gecekondu sahiplerinin 

servet durumları hızla de#i"ir (Boratav, 2005). Kolay yoldan kazanç sa#layabilmek 
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için siyasi ili"kilerin önemli oldu#u ortaya çıkınca toplumsal dengeler hızla de#i"me 

göstermeye ba"lar. 

Siyasiler için deoy kaygısı ile gecekondu kullanıcılarına ho" görünme amacıyla, bu 

kesimin zevklerinin de kabul gördü#ü bir ortam yaratılmaya ba"lanır. Arabesk müzik 

bu yolla popüler olmu" ve sadece kente uyum sorunununu çözememi" kesimin de#il 

kentli orta kesimi ve ta"ra kökenli yeni zenginleri kapsayıp, 80’lere damgasını 

vurmu"tur (Bozdo#an ve Kasaba, 2012). Bu anlamda yeni düzenin simgesi olarak 

Arabesk müzi#in, geleneksel, popüler ve yeni de#erleri kayna"tırma yoluyla halk 

sınıflarının de#i"im taleplerini ifade etti#i söylenebilir. Sadece müzikte de#il, di#er 

santa dallarında da Türkiye’nin kent dı"ı kültürünü yeniden ke"fetti#i ve egemen 

kültürün görmezden geldi#i islami kültür, etnik kökenler, cinsellik temalarının gün 

yüzüne çıktı#ı görülür (Gürbilek, 2011). Bu çıkı"ı, toplumsal de#erlerdeki hızlı 

de#i"im ve uyumsuzlu#un sorgulanması süreci olarak adlandırmak mümkün olabilir. 

80’lerin sonuna do#ru baskıcı dönemi sorgulayan ilk sanatsal çıkı" Bedri 

Baykam’dan gelir. Yurda döndükten sonra, yurtdı"ı deneyimleri ile ülkenin sanat 

ortamına yeni bir soluk getiren sanatçı, 1988’de açtı#ı sergi de yer alan üç boyutlu 

eserleri ile sanat ve siyaset arasındaki ili"kiye odaklanmı" ve dı"avurumcu bakı"ı, 

geni" tuvalleri, parlak renkleri, geleneklere ve güncel siyasete dair bildirileri ile 

dikkat çeker (Madra, 1990) ($ekil3.7). Bu anlamda popüler kültürün sanatla ve 

siyasetle içiçe geçti#i güçlü örneklerin 80’lerle birlikte gündeme geldi#i görülür. 

 
#ekil 3.7 : “Kitapyakar” ve “Türbanlı Feministlerden Bana Ne?”B.Baykam, 1988 

(Url- 45). 

Dönemin önemli kültür ve sanat olaylarında biri de 1987’de ilk kez düzenlenen 

"stanbul Bienali olmu"tur. Önceki yıllarda festival kapsamında düzenlenen plastik 
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sanat sergilerinin Bienal’e dönü"mesiyle ulusal ve uluslararası sanat ileti"imi önem 

kazanmı"tır (Url-46). 

80’li yıllar sinemada da önce baskılı ve sansürlü bir döneme, ardından bireyi 

ke"feden yapımlara sahne oldu. Sinema bu dönemde klasik anlatılarla, daha erkek 

seslerle dolarken, gözya"ı sineması da a#ırlıklı olarak erkek melodramlarına dönü"ür. 

70’li yılların cinsel içerikli filmleri, ‘80 darbesinin yasakları ile birden kesilince, 

ticari sinemacılar köyden kente ya da yurtdı"ına göç eden kesimin duygularına hitab 

eden ‘arabesk filmler’i yeni bir tür olarak ortaya çıkarmı"lardır. Video-kasetlere 

çekilen bu filmler 80’lerde oldukça yaygındır (Teksoy, 2007). Dönemin baskıcı 

anlayı"ı, sinemada siyasal ele"tiriyi ya da toplumsal sorunları gündeme getirmeyi 

olanaksızla"tırdı#ından insanın bireysel sorunları ya da toplumda kadın olmaktan 

kaynaklanan sınırlanmı"lıklar dönem sinemasının ba"lıca konuları haline gelmi"tir. 

Giovanni Scagnomillo (2008) bu dönemi ; eski kuram ve uygulamaların alt üst 

oldu#u; ruhbilimsel incelemeler ve yalın öykülerden ho"lanmadı#ı söylenen 

seyircinin kar"ısına kentsoyludan marjinal olanına dek bir dizi sorunlu, bunalımlı, 

çatı"malı, uçta ya"ayan, ileti"imsiz karakterin dizildi#i dönem olarak tanımlar (371). 

Türk sinemasının izleyicisi, kolayca çözümlenebilen ve oyuncuların klasik seçimi 

sayesinde en ba"tan belli olan basit bir tipolojiye alı"mı"ken kar"ıtlıklar içinde 

bocalayan, kimli#ini arayan, sorgulayan, düzeni ele"tiren, kolay çözümlenemeyen, 

tiplemelerle kar"ıla"mı"tır. Bu anlamda kli"e tiplemelerden uzakla"ılmaya ba"landı#ı 

söylenebilir 

80’li yıllarda feminizm, kadın hakları, cinsel özgürlükler konulu filmlerin öne çıktı#ı 

ve özellikle Ömer Kavur, Zeki Ökten, Nesli Çölgeçen, Nisan Akman, Tunç Ba"aran 

gibi yönetmenlerin iz bırakan filmler çekti#i görülür (Abisel, 2005). 

Dı"a açılma politikası, 1980’lerde sinemada da önemli de#i"ikliklere yol açmı"tır. O 

yıla dek sadece Türk firmalarının ithal edip burda gösterdi#i yabancı filmler, artık 

Türkiye’de "ube açabilen Amerikan yapım "irketleri aracılı#ı ile da#ıtıma girmeye 

ba"lamı"tır. Sinema salonlarına destek veren firmalar büyük tanıtım kampanyaları ile 

sektöre girdiler. Özel Tv kanallarının yayına ba"laması da aynı döneme rastlar ancak 

bu de#i"imler hiçbir yasal, ahlaki, estetik, teknolojik herhangi bir denetimden yoksun 

durumda bir karma"a ortamına yol açar (Dorsay, 2004). Tüm bu olaylar dolaylı ve 

dolaysız olarak Türk Sinemasının üretimine a#ır darbe vurmu"tur. Artan Tv kanalları 
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ve video, sinemayı e#lenceyi eve getirmi", sinema izlemek için salona gidenler ise 

Amerikan filmlerini tercih eder hale gelmi"tir. Bu noktada bu dönemde üretilen film 

sayısındaki dü"ü"ün nedenleri anla"ılabilir durumdadır. 

1990’lı yıllarda, ekononominin büyümesi ve geni"lemesi sonucu ‘yeni orta sınıf’ 

olarak tanımlanan tabaka öne çıkar. Servet ve satınalma gücünde görülen artı"tan 

belli ölçüde yararlanan bu grup, artık yüksek e#itim standartlarına sahiptir. Yeni 

ortasınıf, bu dönemde kent dı"ındaki ya"am alanlarına kayar ve uydu kentlere 

yerle"ir. Bu anlamda alt-orta ve orta sınıfların yerle"im alanları artık kentin hem 

merkezinde hem de çevresinde görülmektedir. Giderek yayılan çevre konut 

alanlarında orta sınıf uydu kentleri, gecekondu yerle"imlerinden çok daha fazla alan 

kaplamaya ba"lar. Orta sınıfın uydukentlere çekilmesi, sınıf ayrı"masını, tecrit 

edilmi" bir bölgeye kaçı"ı ve kent hayatından keskin bir biçimde kopmayı da 

tanımlamaktadır (Ayata, 2005).  

Orta sınıfın ya"amını yansıtan bir ba"ka Tv dizisi “Bizimkiler”, 1987’de 

yayımlanmaya ba"lar ve kesintisiz 14 yıl ekranda kalır (Url-47). Orta sınıf iki ailenin 

konut içi ya"amlarına odaklanan dizide 70’lerin kült dizisi kaynanalar’dakine 

benzer, bir kar"ıtlık ele alınır. Bu kez, orta -üst ve orta gelir gruplarına dahil iki 

akraba aile, özellikle kadınların entellektüel yapısı üzerinden kar"ıla"tırılmaktadır 

($ekil 3.8).  

 

#ekil 3.8 : Bizimkiler Tv dizisi,1989-2002 (Url-47 ). 

Di#er taraftan kırsaldan yeni göçenler kentte yine gecekondu bölgelerinde yı#ılmakta 

ve kentli-ta"ralı ayrımı sürmektedir. 1980’lerde orta tabakanın geni"lemesi, 

bireyselcili#in yükseli"i gibi de#i"imler 1990’larda ço#ulcu bir toplumun olu"umunu 

hazırlamı"tır. Ço#ulcu toplumun kendi içindeki ayrımı ise bu döneme dek olandan 

daha detaycıdır denebilir. 1990’larla birlikte din anlayı"ı, etnik köken gibi geleneksel 
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bölünmelerin ve kimliklerin tanımlayıcı oldu#u yapılar ortaya çıkar. Toplumsal 

kimlik artık belirlenmi" ve ö#retilmi" bir kavram olmaktan çok, tarihten devralınmı" 

farklılıklar ve bunların olu"turdu#u kimlik ile kendini ortaya koymaktadır (Macit, 

2010). Türkiye bu dönemde, ayrı"tıran dinamiklerin yanında bir de geli"en ileti"im 

a#ının getirdi#i küreselle"me boyutu ile kar"ı kar"ıyadır. Teknolojide ve ileti"im 

alanındaki geli"meler ile büyük devletler ve çok uluslu "irketlerin birlikteli#i ile 

olu"an küreselle"me ve neo-liberal ekonomi politikaları, tüm boyutlarıyla dünyadaki 

düzenleme mekanizmalarına damga vurmu"tur (Pınarcıo#lu ve U#urlu, 2010). Dünya 

ile e"zamanlı kurulan ileti"im sayesinde, hem teknolojik hemde bireysel geli"im 

anlamında ça#ı yakalayan yeni bir ku"ak ortaya çıkar.Ancak küreselle"menin 

getirdi#i olumsuz etkiler ile güçlünün zayıfa hükmetti#i, dünyanın büyük kısmının 

sömürgele"tirildi#i bir ortamda Türkiye’nin de baskın küresel gücün egemenli#inde 

kaldı#ı bir gerçektir. Manisalı (2006)’nın deyimiyle: “Dünyanın mutlak hakimi 

olmak isteyen güçlü dünya, parasıyla, teknolojisiye, dev firmalarıyla,egemen kıldı#ı 

kültürüyle kar"ısında atomize bir topluluk görmek istiyor. Toplum istemiyor, halk 

istemiyor, ulusallık istemiyor. Bireyleri tek tek ayrı"tırılmı" bir topluluk istiyor”(38). 

Bu dönemde bir yandan tek tip dünya vatanda"lı#ı kavramı bir yandan da etnik ve 

dinsel kimliklerin çatı"masının ya"andı#ı görülür. Belli durumlarda birbirine 

üstünlük sa#layan bu iki temel yapı bireyi ku"atmı"tır. 

90’lı yıllar sanat ortamı da kimlik, etnik köken, farklılıklar gibi sosyal yapının  siyasal 

platformda çözümlenemeyen sorunlarının sorgulandı#ı ve tartı"ıldı#ı dönem 

olmu"tur 1990’lardan sonra Türkiye’de sanat ortamı, özgür bir biçimde kendini ifade 

etmekten kaçınmayan sanatçılarıyla biçimsel, figüratif ya da soyut anlayı"ın sınırları 

ötesinde oldukça hareketli bir dönemin içine girmi"tir (Kozlu, 2011). Bu dönemde 

öne çıkan sanatçılardan biri de kent mimarisinden esinlenerek yarattı#ı 

soyutlamalarıyla Adnan Çoker’dir. Eserlerinde geometrik-minimalist biçimleri 

simetrik dengeler ile bütünle"tirmi"tir ($ekil 3.9) (Url- 48). 
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#ekil 3.9 : Adnan Çoker,1985 (Url- 48). 

1990’lı yıllardan itibaren, önemli dü"ünürlerin kitap çevirilerinin ço#alması, 

teknoloji, ula"ım, ileti"im gibi etmenlerin daha kolay ula"ılır ve sıklıkla kullanılır 

hale gelmesi ve sergi mekânlarının, müzelerin, sanatçı inisiyatiflerinin sayısındaki 

artı", 1990’lardan günümüzesanatta farklı denemeler ve disiplinlerarası yakla"ımlar 

üreten yeni alanlar olu"turmu" ve bu sürecin geli"imini beslemi"tir. 1990’lar ya"amın 

kentlerde yo#unluk kazanmaya ba"ladı#ı bir dönemdir, bu ba#lamda sanat ortamında 

kentli olma/olamama ili"kisi sıklıkla ele alınmı"tır. !stanbul Bienali’nin hem yapılan 

sanat üzerinde hem de sergileme mekânları üzerindeki etkisi ile hazır yapım 

nesneler, bildiriler vb. interaktif bir sanat anlayı"ıgeli"meye ba"lar. Postmodernizm, 

göstergebilim, dilbilim gibi alanlarda ciddi tartı"maların yapıldı#ı, bununla birlikte 

gelene#i reddetmek yerine eklektik bir yapı içerisinde pekçok gelene#in bile"iminden 

olu"an bir anlayı"ın olu"tu#u bu dönemde, Modernizm’in “seçkin” sanat ve “kitle” 

sanatı, “yüksek” ve “a"a#ı” kültür gibi ayrımlarına kar"ı, postmodernizmde kiç ve 

abartılı anlatımlar gibi görsel de#erlerle daha çok kar"ıla"ılır hale gelinir (Kozlu, 

2011).  

Görüldü#ü gibi 90’lı ve 2000’li yılların sanatı çok çe"itli alanlar ve kavramlar 

etrafında biçimlenmi"tir ($ekil 3.10). Bu sanatçı inisiyatiflerinin yanında, de#i"ik 

kaynaklardan beslenerek çalı"malar üreten Gülsün Karamustafa, !nci Eviner, Haluk 

Akakçe, Canan $enol, Canan Tolon, Murat Morova gibi pek çok sanatçı ismi de 

sayılabilir (Url- 49) ($ekil 3.11). 
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#ekil 3.10 : Canan Tolon, Körü Körüne 2003 (Url-50). 

 
#ekil 3.11 : $ekil 3.10 :Murat Morova, Minel A"k-ı Memnu, 2004 (Url-51). 

Ça#da" sanat sergilerinin düzenleyicisi anlamında kullanılan küratörlük sistemine, 

Türkiye’de özellikle 1990’lardan sonra daha sık rastlanır olmu"tur. Hem 

Türkiye’deki sanatçıların yurtdı"ındaki sergilere ça#rılmalarında hem de Türkiye’de 

ulusal ve uluslararası düzeyde sergilerin ve bienallerin düzenlenmesinde önemli rol 

almı"lardır. Beral Madra, Vasıf Kortun, Levent Çalıko#lu gibi isimler Türkiye’de 

küratörlük denilince ilk akla gelenlerdir (Kozlu, 2011). Bu anlamda sanatın ço#ulcu 

sesi hem yurtiçi hem de dı"ında baskın biçimde hissedilmeye ve günlük ya"am ile 

daha fazla iç içe geçmeye ba"lamı"tır. 90’lı ve 2000’li yıllar ayrıca, sanatçıların bir 

araya gelerek kolektif sergi ve projelere imza attıkları bir dönemdir. Bireysel ya da 

kollektif olarak sivil inisiyatiflerin çevre, toplum, kurallar, iktidar gibi 

kavramlarla;içinde yeraldıkları mekan, kentsel ve toplumsal doku üzerine alternatif 

olabakları kullanarak üretimlerini gerçekle"tirmi"lerdir (Kozlu, 2011). Artık sanatın 

bilinen çerçevelerden kurtularak halkla bütünle"ti#i projeler hayata geçer. 

Dönemin sık rastlanan inisiyatiflerinden Oda Projesi, bir grup genç sanatçının 2000 

yılında Kuledibi’nde ya"adıkları evin orta odasını mahalle sakinleri, sanatçılar ve 

arkada"larına açarak, farklı toplumsal katmanların bir araya geldi#i bir mekân 
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olu"turma fikri ile hayata geçmi"tir. P!ST; sanatçı konu"maları, sanatçı kitabı 

tanıtımları, film gösterimleri, sanatçı inisiyatifi toplantıları, e-flux gibi uluslararası 

projeleri, 7/24 saat izlenilebilen açık sergi vitrini ile sadece bir sergileme mekânı 

olmadı#ını göstermektedir. Hafriyat- Karaköy de sanatın galerici, sanatçı, izleyici, 

koleksiyoner gibi tutucu, ticari ve akademik bir çerçevenin dı"ında yer alması çabası 

içerisindedir (Url-52). Bu biçimiyle yeni sanat anlayı"ı, soka#a inen ve alt kültürle 

empati kuran daha bütüncül bir boyut kazanmı"tır denebilir. 

 
#ekil 3.12 : Hafriyat-Karaköy (Url-52). 

1990’lardan sonra sinemanın genel yapısının yeni bir do#rultuya girdi#i görülür. 

Ye"ilçam düzeninin çökmesi, yapımcılı#ın da sonu olmu"tur. Teksoy (2007)’ye göre: 

“Bu durumda yönetmenler, çekecekleri filmin giderlerini kar"ılayacak kayna#ı da 

bulmak zorunda kaldılar. Üretimi yapımcılar yerine yönetmenlerin yönlendirmesi, 

çok sayıda yeni yönetmenin, sinemayı ciddiye alan filmler üretmesi gibi 

beklenmedik bir sonuca da yol açmı"tır. Film çekimi, da#ıtımı ve gösteriminde 

Amerikan filmleri ile rekabet etme zorlu#u ile kar"ı kar"ıya kalan Türk sinema 

sektöründe, Eurimagees 6‘dan sa#lanan mali deste#in de katkısıyla, uluslarası 

festivallerde ilgi uyandıran ve ödüller alan filmler üretilirken, reklamcılık ve 

televizyon kökenli yeni yönetmenlerin de geni" seyirci kitlelerine yönelik filmler 

çektikleri görülür. Yıllık film üretim sayısının azalmasını ise sinemanın 

fazlalıklardan arınarak kaliteye yöneli"inin göstergesi olarak de#erlendirmek yanlı" 

olmaz”(83). Üretim biçimindeki de#i"me, maddi sorunlar üretkenli#i farklı bir yolla 

                                                
 

6 Eurimagees: Ba"langıçta Avrupa Sineması Destek Fonu (Eurimages); “Avrupalılık kültürünün ve de#erlerinin 

desteklenmesi için sinema endüstrisine katkı” amacıyla Avrupa Konseyi tarafından olu"turulan özel bir fondu. 1988 yılında, 

kurucu 12 Avrupa ülkesiyle faaliyetlere ba"layan “Avrupa Sineması Destek Fonu”na Türkiye, on sekizinci üye olarak 28 $ubat 

1990 yılında üye olmu"tur  (Tunç, 2006: 88).  
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artırmı" ve Türk sineması 1990’lı yıllarında,uzun yıllar süregelen kli"e Ye"ilçam 

sinemasından, seks filmleri furyasından ve seksenli yıllardaki “sanat sineması” 

geçi"lerinden sonra, sonunda kendi dilini aramaya ba"lamı"tır. Kendi hikâyelerini 

arayan, anlatan yönetmenlerin sahneye çıkması ile Auteur sinema dönemi ortaya 

çıkar. Yönetmen çekece#i filmin senaryosunu kendisi yazan, oyuncu kadrosunun 

belirlenmesinden, mekan seçimine dek her a"amayı kapsayan yetkisi ile ki"isel bir i" 

ortaya koymaktadır.  

Türkiye’de 90’larla birlikte yaygınla"an Auter sineması, Ömer Kavur’a göre;  

“Bir sinemacının kendi iç dünyasını, ki"isel bir biçimde, kendi üslubuyla 

yansıtmasından ortaya çıkan sinemadır”( 98). 

Türk Sinemasının Auter yönetmenleri; Battal (2006)’ın aktarımıyla: Metin Erksan, 

Lütfi Akad, Yılmaz Güney ile ba"lar, sonrasında Yavuz Turgul ortamını do#ru 

okuyup kavrayan ve filmleriyle bu gelene#in uzun süre tek temsilcisi olarak kalan 

son büyük ustadır. Son dönemde Yavuz Turgul ba"ta olmak üzere Ahmet Uluçay, 

Fatih Akın, Nuri Bilge Ceylan,Tayfun Pirselimo#lu, Zeki Demirkubuz, Ümit Ünal 

gibi isimler Türk sinemasında anlam ve anlatım sorununu kendi ki"isel filmleri ile 

a"maya çalı"mı"lardır (219-221). 

1990’ların sonundan ba"layarak 2000’li yılların yapımları büyük bir çe"itlilik 

göstermektedir. Bu dönem sineması, incelikli popüler, ta"lamalı dokunaklı 

güldürüler, Rus göçmenlerle ilgili filmler,yo#un siyasi gündemi takip eden ya da 

tarihiyle hesapla"an filmlerden olu"mu"tur (Scagnomillo, 2010). Bu çe"itlilik 

sinemada yönetmen bakı" açısı ile de#i"en yeni düzenin do#al bir sonucu olarak 

yorumlanabilir. 90’lardan günümüzde Türk sineması, sanatın di#er dallarında oldu#u 

gibi, kendi hikayesini anlatmak isteyen yönetmenlerin, kendi olanaklarını yarattıkları 

yeni ku"ak sineması olma yolunda ilerlemektedir. 
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4.  S!NEMADA GERÇEK VE SANAL MEKAN 

Sinema filmlerinde ya"am, zaman ve mekan sınırları içinde izleyiciye sunulur. 

Gerçekte ya"ayan mekan ve sinema mekanının farklılı#ını ortaya koymak anlamında 

öncelikle gerçek ya"amda insanı ku"atan mekanı tanımlamak gerekecektir. Gerçek 

hayatta mekan, pek çok farklı bakı" açısıyla tanımlanabilir.  

Henri Lefebvre (1991) ‘ye göre mekan geçirgen sınırlar ve yapının fiziksel çevresi ile 

ku"atılır ve form kazanır. Mekan asla bo" de#ildir ve daima anlamla yüklüdür (154). 

O’na göre mekan, kelimenin tam anlamıyla ideoloji dolu bir üründür. Sosyal ili"kiler 

a#ının ön "artı ve sonucu olarak tanımladı#ı mekanı, sosyalili"kileri kapsayan, ifade 

edenya da gizleyen biçimiyle ele alır (85). Bu anlamda mekan, insan ili"kilerinin 

gerçekle"mesini sa#layan yer olarak bir ürüne ya da araca dönü"mektedir.  

Zaman ve mekanın bütüncüllü#üne dikkat çeken bir di#er görü"se mimarlık tarihçisi 

Bruno Zevi’ye (1993) aittir. O, mimari mekanı, zaman ve mekan içerisinde ya"antılar 

silsilesi veren dinamik bir olgu olarak kabul eder (23). Zevi (1968) için mimariyi 

tümüyle kapsayan olgu mekandır ve her yapı esas de#erini iç mekandan almaktadır. 

Ba"ka bir deyi"le, hacimsel, plastik ve dekoratif bütün faktörler üzerinde de#er 

yargısına varılırken, bunların iç mekanla ne denli uyum içerisinde oldukları, onu 

vurguladıkları veya ona engel olu"turduklarına göre ele alınmalıdır (636). Bu 

biçimiyle iç mekan kavramını mekanın bütününden ayırmadan, içinde varolan 

hareket ve zaman olgusuyla harmanlayarak açıklamı"tır. 

Bu tanımlamalar, mekanın içindeki hareketten ba#ımsız dü"ünülemeyece#i ve 

zamanla bütünle"ik halde algılanabildi#ini açıklar niteliktedir. 

Mimarlık ve sinema pekçok arakesitte bulu"an, birbiriyle sürekli etkile"im içinde 

olan iki disiplindir. En önemli bulu"ma noktası ise mekan üzerinden 

gerçekle"mektedir. !n"aa edilmi" çevrenin geli"iminde sinemanın etkisi oldu#u gibi, 

kar"ıt etkile"imle sinema da mimari çevreyi film mekanı olarak kullanmaktadır. 

Sinema, iki boyuta indirgeyerek ve de#i"ime u#ratarak mimari mekanın bir temsilini 

sunar. Sinemada mekan, filmin anlatısının üç temel olgusundan (zaman-mekan-ki"i) 
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biri olarak vazgeçilmezdir ve filmin öyküsü bu üç elemanın arasında kurulan 

kombinezonların ürünüdür (Adanır, 2003). Aslında her anlatının ihtiyacı olan üçleme 

içinde sinemada mekanın di#erlerinden ba#ımsız ele alınamayaca#ı gerçe#i, mimari 

mekan için verilen önceki tanımlar ile paralellik gösterir. Bu anlamda mekanın 

hareket ve zamandan ba#ımsız ele alınamayaca#ını destekler. 

Sinema kuramcılarının mekana yakla"ımı da farklılık göstermektedir.  

Lewis Jacobs (1994) film mekanını, gerçek mekanla kar"ıla"tırarak tanımlar. O’na 

göre, filmde mekan, çok boyutlulu#unu kaybeder. Gerçek evrende mekan,fiziksel 

anlamda her üç boyutta da yayılma gösteren bir sürekliliktir ve gerçek ya"am içinde, 

fiziksel mekanın somut ve kolay denetlenemez oldu#u bir gerçektir. Mekanda ani bir 

kesinti yoktur. !çinde olu"an her aksiyon kesintisiz mekansal bir sıra izler. Mekanın 

fiziksel süreklili#i bölünemez ya da de#i"tirilemez. Sinemada ise fiziksel mekan, 

görsel bölümlere ayrılır ve de#isik kamera pozisyonlarıyla de#isik odak uzunlu#una 

sahip merceklerle ve yönetmenin iste#ine göre sıralanır. Böylece konunun içinde 

düzenlenece#i mekan, filmin perdesinin sınırlarınca ku"atılır (41-42). Bu anlamda 

mekan, fiziksel olarak iki boyutlu yansıtılırken, algısal açıdan de#i"tirilebilir, 

dönü"türülebilir. Böylece mekan bir araç olarak anlatıya hizmet eder. 

Barbara Bowman (1992) ise film mekanının aldatıcı oldu#unu, bo" ya da nesnelerle 

dolu olmasını filmin belirledi#ini söyler. Bowman, usta yönetmenlerin mekan 

algısını geli"tirerek, mekanı sadece basit bir alan olarak de#il, çerçeve içine giren 

her"ey olarak tanımladıklarını söyler. Bowman’a göre film mekanı bu anlamda 

metoforik bir anlam da kazanabilir ve örne#in bir nesne de filmin mekanını 

olu"turabilir (2-3). Bu durumda mekanın üstelendi#i önem, filmin özüne ba#lı 

farklılıklar ta"ıyacaktır ve mekan bir kurguda bazen belirgin biçimde öne çıkarken, 

bazen de di#er ö#elerin etkin rolünü destekleme görevi görebilecektir. Mekanı, öne 

çıktı#ı anlatılarda, anlatının aktörlerinden biri olarak tanımlayabiliriz. Geri planda 

kaldı#ında ise, içinde olu"an harekete fon etkisi yaratarak etkinli#i azalmaktadır. 

Mekan kimi yönetmenler için anlatıdan önce gelir, Büker (2012)’in aktarımıyla 

Michelangelo Antonioni kendi filmlerindeki mekanlar için ; 

“Kimi yönetmenler önce bir öyküyü anlatmaya karar verir, sonra da bu öyküye 

uyacak dekoru seçerler. Ben tam tersini yaparım; çekmek istedi#im manzara, bir yer 
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vardır, bu manzara ya da yerden filmlerimin izle#i çıkar.”ifadesini kullanmı"tır (71-

72). 

Ömer Kavur da mekanın filmde ba"rol oyuncusu kadar önem arz etti#ini dü"ünür. 

O’na göre ba"arılı bir görselle"tirme ile mekan, filmin atmosferini, biçemini 

belirleyen ve dramaturjisine güç katan etkin bir araçtır (Gürmen, 2006). 

Joseph V.Mascelli (1998)’ye göre: “Bir sinema filmi herhangi bir öykü anlatma 

durumuna uyan kendi zamanını ve uzamını yaratabilir. Hem zaman hem de uzam 

seyirciye, öyküyü kavramasına yardımcı olacak biçimde yeniden yaratılabilir veya 

sunulabilir” (72). Bu anlamda gerçek mekan olarak tanınan, bilindik bir mekan bile, 

filmde sunulan biçimi ve anlatının ı"ı#ında izleyici için yepyeni bir algı olu"turabilir. 

Mekanı bu "ekilde etkin bir ifade aracı olarak kullanmak sinematografik öykünün 

vazgeçilmez zaman-mekan-ki"i örgüsününün etkisini artıracak en önemli yol 

olacaktır.Görülüyor ki mekanı, filmin bir aktörü gibi etkin "ekilde kulanan 

yönetmenler, mekanı kurgularken sadece anlatıyı destekleyen bir unsur yaratmakla 

kalmayıp, anlatıyı seyirciye aktaracak ba"rol oyuncularına bir yenisini eklemi" 

olmaktadırlar. 

Film mekanı, mimari mekanının görsel bir imaja dönü"türülmü" hali olarak 

yorumlanabilir. Film mekanı gerçek mekana benzer "ekilde, kullanıcıları 

(oyuncuları) ve hareketi (belirli bir sahneyi) kapsar, ku"atır.Ancak sinemada mekanın 

olu"turulması sırasında, mimari mekan yaratımında alınan organizasyon kararları 

film mekanı için gerekli ve/veya yeterli olmayacaktır. 

Film mimarisi ister bir "ehir, ister konut iç mekanı, ister gerçek mekan kullanımı ister 

set tasarımı olsun sonuçta anlatının mimarisidir. Bu anlamda film mimarlı#ını, 

gerçek hayattakinden farklı dinamiklere ba#lı, kurgusal mimarlık olarak tanımlamak 

mümkündür. Fiziksel yaratım sürecinde de ba"ka dinamikler etki olacaktır. Örne#in 

mimari iç mekan yaratımında fonksiyonun belirleyici etkisi, film mekanı için 

önemini yitirir ve iç mekanda kapılar pencereler, tavan ve duvarlar gibi mekansal 

düzenlemeler tamamen ı"ı#ın do#ru alımına ba#lı "ekillendirilebilir (Fear, 2000). 

Aslen, film çekiminin yapıldı#ı her mekan, de#i"tirilerek ya da oldu#u gibi 

kullanıldı#ında dahi kendi tarihsel, ili"kisel ya da kimliksel özelliklerinden kopup 

filmin öyküsüne ait yeni bir mekan olaca#ından ve izleyici üzerinde farklı bir algı 
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yarataca#ından, gerçek mekan yerine o filme ait kurgulanmı" bir mekan olarak 

tanımlanmalıdır. 

Film mekanı zamanla ba#lantısı anlamında da gerçek mekandan farklı ele 

alınmalıdır. Gerçek mekandan farklı olarak bir i"levin süreklili#ini barındırmaz ve 

sonuç olarak filmle var ve yok olur. Kısa süre için kurulmu", in"aa edilmi" ya da 

kullanılmı" olaca#ından gerçek bir mekanın ta"ıdı#ı anlamları yüklenemez. Film 

çekiminin yapıldı#ı heryer bir mekan ya da settir. Filmin senaryosuna ba#lı olarak, 

bütçe ve olanaklar do#rultusunda yönetmence verilen karar ile çekimin gerçek bir 

mekanda hiçbir düzenlemeye gerek olmaksızın ve/veya bir takım düzenlemeler ile 

yine gerçek bir mekanda ya da stüdyoda olu"turulmu" dekorlarda yapılması gibi 

olasılıklar sözkonusudur ($enyapılı, 2003).  

Tüm bu bilgilerin ı"ı#ında sinemada mekan, iki "ekilde temsil edilebilir; ilki ‘gerçek’ 

mimari mekanları birebir kullanarak ya da de#i"ime u#ratarak, kendi sanal evreninde 

yeniden yaratılması; ikincisi hiç varolmamı", in"aa edilmemi" ya da gerçeklik 

düzleminde kullanılmayan sanal mekanın yaratımı ve kullanımıdır.  

Bir ba"ka de#i"le Tez Çalı"ması kapsamında film mekanları için, fiziksel kullanımlar 

anlamında bir ayrım yapılmı" ve gerçek olan yani var olan mekan ya da hiç var 

olmamı" mekanın yaratımı anlamında sanal mekan–set terimleri kullanılmı"tır 

4.1 Sinemada Gerçek Mekan Kullanımı 

Bir sinema filmi çekiminin, varolan bir mekanda yapılması durumunda sinemada 

gerçek mekan kullanılmı" olacaktır. 

Mimari mekanla film mekanı arasındaki farkı ve bu ba#lamda sinemada gerçek 

mekan kavramını Esen (2000)’in aktarımı ile Pudovkin "öyle açıklar;  

“Ayrı ayrı çekimlerin birle"tirilmesiyle yönetmen tümüyle kendine ait filmsel bir 

mekan olu"turur. Gerçek mekanın de#i"ik noktalarının kaydedildi#i farklı film 

parçalarını, yönetmen tek bir fiziksel mekan içinde birle"tirir ve kısaltır” (90). 

Böylece farklı gerçek mekanlarda yapılan çekimler, kurgu ile birle"tirildi#inde bir 

bütünün parçaları olarak film mekanını yaratabilir. 
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Film anlatısının gere#i olarak gerçek bir mekan kullanılması gerekti#inde, veya 

anlatı ile birebir örtü"ecek bir mekan bulunması durumunda, gerçek mekanın oldu#u 

gibi ya da bazı de#i"iklikler yapılarak kullanılması da sözkonusu olabilmektedir.  

Gürmen(2006), farklı yönetmenlerin sinemaya bakı"larını aktardı#ı kitabında 

Yönetmen Yavuz Özkan’a da yer verir. Özkan’a göre, “Kimi zaman hiçbir diyalo#un 

anlatamayaca#ı bir "eyi, bir psikolojiyi, bir çaresizli#i yada kar"ı çıkı"ı, mekanla 

anlatmak mümkündür.”Yönetmen, mekan seçimi a"amasında nasıl bir yol izledi#ini 

ise "öyle aktarır;“$u yada bu rengin seçilmesi, evdeki koltuk ya da kanepenin rengi, 

mutfaktaki taba#ın biçimi, yenecek yeme#in cinsi, masanın örtüsü, oyuncuların 

kostümleri, arabanın markası, nasıl bir ı"ık yapılaca#ı…aklınıza gelen ve gelmeyen 

her sorunun bir cevabı olması gerekir ve cevabınız öncelikle filmde çalı"an hiç kimse 

tarafından sorgulanmasına fırsat vermeyecek biçimde net olmalıdır” (163). Bu 

anlamda mekansal gerçekli#in, anlatının inandırıcılı#ı ile paralel oldu#u ve 

inandırıcılı#ı peki"tirdi#i yadsınamaz. 

Sinemada gerçek mekan kullanımının batılı örnekleri, ba"langıç dönemlerinde henüz  

sinemanın anlatım tekniklerinin geli"medi#i, gerçekli#in oldu#u gibi sunuldu#u 

erken döneme ait uygulamalar ile ba"lar. 19.Yüzyılın sonunda ve 20.Yüzyıl 

ba"larında sinema, gezi filmlerinden ibarettir. !zleyicinin, bilmedi#i görmedi#i 

co#rafyalar hakkında bilgilendi#i bu dönemde, sinema farklı kültürler ve ya"amlar 

hakkında bilgi ta"ırken gerçek mekanları kullanmı"tır. 1920’lerle birlikte sinemanın 

sadece olayları ve durumları gösteren bir bilgilendirme aracından öte ifade aracı 

oldu#u ke"fedilir (Smith, 2008). Böylece mekan kullanımı ve sunumunda de#i"im 

ba"lar, ancak yine de var olan bir mekanı oldu#u gibi, ya da bazı de#i"iklikler 

yapılarak kullanmak, süreklilik gösterir.  

Konutu, film mekanı olarak kullanan örnekler incelendi#inde, gerçek mekan 

kullanımının çoklukla dı" mekan çekimleri için geçerli oldu#u, konutun iç mekanını 

gösteren sahneler için stüdyo ortamında set düzenlemesi yapıldı#ı görülmektedir. 

Modernizmin ba"langıç yıllarından itibaren sinema modern iç mekanı kullanmak 

konusunda tereddütlüdür. Albrecht’in aktardı#ı üzere (2000) Paramount Film 

"irketinin önemli sanat yönetmenlerinde Hans Dreier’in, 40’lı yıllar için “Bugünün 

dünyasında, özellikle Amerika’da gökdelenler, sınır kapıları, gemiler, fabrikalar gibi 

bireysel olmayan anıtsal ve endüstriyel yapılarda – geçmi"le ufak tefek ba#lar da 
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kurarak – ça#da" mimari kullanılabilir. Bu yapıların fonksiyonalist olmaları da zaten 

gereklidir. Ama tüm duyguların açı#a çıktı#ı yer olan “ev” in kurulmu" gelene#i 

kullanarak zamansızla"ması ve pek çok ba# ile geçmi"e ba#lanması gerekir” 

dü"üncesi yaygındır (111). 40’lı yılların bu görü"ü mimaride modernizmin çıkı" 

yıllarındaki popülerli#inin sinemada yansıtılırken daha çok negatif etkileri ile 

gündeme getirildi#ini göstermektedir. Zaman içinde modern ya"am dinamiklerinin 

yaygınla"ması ile birlikte modernizmin kar"ılı#ı yumu"asa da 60’larda benzer 

biçimde modern iç mekanın ailevi de#erlerden uzak algılanmaya devam edildi#i 

görülür. Bu görü"ü kanıtlar biçimde, 60’lı yılların önemli filmlerinden Breakfast At 

Tiffany’de ($ekil 4.1) filmin ba"karakteri Holly’nin ba"ına buyruk, marjinal ya"am 

tarzı konutunda, modern iç mekan düzenlemesi ile temsil edilmi"tir. Film mekanı, 

Manhattan’da bugün de varlı#ını sürdüren gerçek bir konuttur. Konut iç mekanı rahat 

çalı"maya imkan verecek geni"likte olmadı#ından iç mekan çekimlerinin bir kısmı  

dı"arıdan, pencereden, için görüntülenmesi "eklinde gerçekle"mi", filmin büyük 

bölümü stüdyo ortamında kurulan sette tamamlanmı"tır. Üstteki kareler filmin gerçek 

konutta çekilen sahnelerine, alt karede yeralan sahne filmin set çekimlerine aittir 

(Url-53). 

 

 
#ekil 4.1 : Breakfast at Tiffany, Balke Edwards1961(Url-53). 

Tom Wolf, 1977 tarihli “From Bauhaus to Our House” adlı kitabında, modern 

mimarlı#ın- tasarımın, Amerikan toplumunun ya"am biçimine, de#erlerine, kültürüne 

kar"ıt olarak geli"en bir akım oldu#unu savunmaktadır. 70’lerdeki Hollywood 



 57 

sinemasında, modern konut mimarisi kötü, istikrarsız, bencil, saplantılı ve tensel 

hazlarla ya"ayan karakterlerle tanımlanır olmu"tur (Rosa, 2000). Örne#in 70’lerin 

James Bond serisi filmi Diamonds are Forever’da yasa dı"ı karakter Willard Whyte’ 

aait konut, 1968 yılında in"aa edilmi" modern mimarisi ve iç mekan düzenlemesi ile 

dikkat çeken gerçek bir konuttur. 

 
#ekil 4.2 : Diamonds Are Forever, Guy Hamilton, 197 (Url-54). 

Bu dönemdeki filmlerde yüksek blokların çatı katları genellikle ileri ya"ta, iyi 

e#itimli, duyguları yerine mantı#ıyla hareket eden, toplumda uçta bir duru"u olan 

bekarlara tahsis edilmi"tir. Apartman ya"amı ise genellikle genç, toy, hırslı, 

istikrarsız, düzenli geliri olmayan genç karakterlerin ilk evleridir. Hemen hemen 

neredeyse hiçbir çocuklu aile için çatı katları, apartman daireleri uygun 

görülmemi"tir. Buralarda ya"ayan evli çiftler çocukları oldu#unda geleneksel 

Amerikan ev fikrine uygun mekanlara ta"ınmı"lardır (Rosa,2000). Bu anlamda 

modern mimarinin 60’lar sonrasında sorgulanmaya ba"ladı#ı dönemde sinema 

perdesinde, toplumsal anlamda ortalamanın dı"ını ve reddedileni temsil etti#ini 

söylemek yanlı" olmaz. 

1973 yılı Woddy Allen filmi Sleeper, Colarado’daki Charles Deaton tasarımı 

Sculptured House da çekilmi"tir ($ekil 4.3). Ekspresyonist mimari örne#i yapı, 

futuristik komedi türündeki filmde iç ve dı" mekan çekimlerinde kullanılmı" olup  

günümüzde sanat merkezi olarak kullanılmaktadır. 
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#ekil 4.3 : Sleeper,Woddy Allen,1973 (Url-55). 

1997 yılı yapımı, LA Confidential filminde, yasa ve ahlak dı"ı ili"kileri ile tanınan 

zengin karakterin konutu ($ekil 4.4) gerçekte 1929 yılında in"aa edilmi", Richard 

Neutra tasarımı bir konuttur. Rasyonel mimari sinema perdesinde bu kez de ahlaki 

de#erleri dü"ük profil ile e"le"tirilmi"tir. 

 
#ekil 4.4 : L.A. Confidential, Curtis Hanson,1997 (Url-56). 

Aile ya"amı konulu filmler için film mekanı olarak seçilen gerçek konutların  yakın 

dönemde de daha çok Victorian üsluplu oldu#u görülmektedir. $ekil 4.5’de yeralan 

Viktorian konut, 1998 yılı yapımı StepMom adlı filmde kullanılmı"tır. Üst sıradaki 

karelerde gerçek konut hacimleri, alttaki karelerde ise bu hacimlerin filmdeki 

kullanımı görülmektedir. Film için evin mutfak ve ya"am alanındayalnızca donatılar 

bazında küçük dekorasyon de#i"ikleri yapılmı"tır. 
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#ekil 4.5 : Stepmom, Chris Colombus, 1998 (Url-57). 

Türk Sinemasında ise 1950’li yılların sonuna do#ru gerçek mekan kullanımı 

görülmeye ba"lar. Bu dönem sinemasının gerçek mekan kullanımı için Nijat Özön 

(2010): “!ç mekan çekim çalı"malarında yeter ve elveri"li stüdyolar bulunmaması, 

aydınlatma araçlarının bu çe"it çalı"maları kolayla"tırıcı nitelikte olmaması, bu 

araçları kullanacak teknik elemanların yetersizli#i, dekor yapımındaki güçlükler 

yüzünden sinemacılar ‘soka#a dökülmü" durumdadır. Yani rejisörlerimizin daha çok 

dı"arıda çalı"ması, soka#a inmek istedi#inden, gerçekçi tutumundan de#il, teknik 

yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı film çalı"maları Nisan’dan 

Eylül’e kadar uzanan bir mevsim içinde  yeralmakta ve hava "artlarına ba#lı 

kalmaktadır’’ der (261-262). Bu ba"langıç dönemlerinde filmlerde ço#unlukla 

varlıklı ya da köklü geçmi"e sahip ailelerin konutlarının temsilinde gerçek konutların 

kullanıldı#ı, fazla donatı ya da ayrıntı gerektirmeyen yoksul karakterlerin 

konutlarınınsa stüdyo ortamında çekildi#i dikkat çekicidir ($ekil4.6). 

 
#ekil 4.6 : Türk sinemasında gerçek mekan kullanımı, Berdu" 1957. 
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Filmlerin stüdyo dı"ında çekilmesinin, gerçekçilikten öte olanaksızlıktan 

kaynaklandı#ı bilinmektedir. Ye"ilçamda gerçek mekan kullanımı uzun yıllar 

süregelmi"tir. Film sektörü için !stanbul, e#lence mekanlarından, konutlarına, açık 

alanlarından cadde –sokaklarına dek kentin bütününde bir gerçek film mekanı 

kimli#indedir. Bu dönemde yirmi kadar !stanbul konutu (yalı, konak, kö"k ve 

apartman daireleri) 80’li yıllara kadar de#i"meden film mekanı olarak 

kullanılmı"tır.7 Bu evlerin film mekanı olarak kullanıma açılmasının farklı nedenleri 

bulunmaktadır. Varlıklı bir ya"amdan ekonomik  zorlu#a dü"mü" bir kesim için 

günlük mekan kirasının önemli bir gelir kayna#ı olması önemli bir sebep 

olu"turmaktaydı. !kinci grupta, sinemada popüler yıldız sistemi etkisiylemagazin 

basınının film çekimlerine oldukça ilgi göstermesiyle ilgilenen !stanbullu üst gelir 

grubu aileleri yeralmaktaydı. Bu grup için konutlarını magazin basınında ve sinema 

perdesinde sergilemek popülerli#i artırmaktaydı. Üçüncü grupta ise oyuncuların 

kendi konutlarını film çekiminde kullanan yönetmen ve oyuncular yeralmaktaydı. 

Yönetmen Memduh Ün (2009)’ün anı kitabından alınan a"a#ıdaki pasajlar gerçek 

mekan kullanımına dair ipuçları ta"ımaktadır:  

“..1986, Garip filmini, Levent Manolyalı sokaktaki evimizde çekmi"tik” (367). 

“…1961 Bo" Yuva filminin bir bölümü Sabahat Filmer’in Ayaspa"a’daki 

apartmanında, bazıları da Caddebostandaki Ali !par kö"künde çekildi”(118). 

“..Filmin bir bölümü Kemal filmin platosu "eklinde kullanılan Avukat Kani Nazım 

Dilman’ın evinde çekilmi"tir” (145). 

Memduh Ün Filmlerini Anlatıyor kitabında Beylerbeyi Kalvanlar Kö"künde yapılan 

film çekimi sırasında ya"anan bir anıya da yer verilir; 

Yerde bir  sigara izmariti gören Kalkavan, Ün’e "ikayet ederek: “Burası profesyonel 

bir film seti de#il, ev, dikkat etsinler” der.  

Ün: “Çekim için para aldı#ınıza göre burası profesyonel bir mekan ama dikkatsizlik 

büyük kusur” diye yanıtlar (362). Bu anekdot, film mekanı olarak kullanılan konutta, 

ya"amın devam etti#ini dü"ündürmektedir. Alıntılarda geçen isimlerin pekço#u 

                                                
 
7 Ye"ilçam dönemi filmlerinin çekildi#i geçek konutların pekço#unun isimlerine (Teksoy,2007) ve 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=58893 (Url-58) adresli kaynaklardan ula"ılabilir.  
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dönemin tanınmı" ki"ileridir. Bu insanların, evlerini sinema filmlerinde mekan olarak 

kullandırmaları popüler bir olgunun parçası olma iste#i ile açıklanabilir.  

Ye"ilçam sinemasında gerçek mekana ba#ımlı film sektörü için geleneksel eski 

ah"ap evler, erdemli yoksullu#un yuvalarını olu"tururken, orta sınıf seyircinin 

zenginlik ve mutluluk hayallerini süsleyen bahçeli beton kö"kler, konak ve yalılar ise 

zenginlere ait olmu" ve olaylara ev sahipli#i yapan görüntülerde yer almı"lardır 

(Adilo#lu, 2005). 

Ye"ilçam dönemi boyunca film mekanı olan konutlar, herhangi bir iç mekansal 

düzenleme yapılmadan, oldu#u gibi kullanılmı"tır. Bu anlamda konutun zaman 

içinde ya"adı#ı yapısal ya da iç mekan düzenleme de#i"imleri, farklı zaman 

dilimlerindeki filmler ile gözönüne serilmi"tir.  

Gerçek mekan kullanımına bir örnek olarak, Beylerbeyi’ndeki 170 yılık Tuzcuo#lu  

kö"kü verilebilir. Kö"k 70’li yıllardan bu güne dek pek çok sinema ve TV dizisi için 

mekan olarak kullanılmı", sahibi için gelir kayna#ı olmu"tur ($ekil 4.7). 1966’dan 

beri bu konakta ya"ayan Sahibi !zzet Tuzcuo#lu ; 

“Dizide kapısı hep kapalı tutulan odada ya"adıklarını ve dizilerin devamlılık 

göstermesi açısından konakta herhangi bir de#i"iklik yapamadıklarını” ifade 

etmektedir (Url-59). 

 
#ekil 4.7 : !zzet Tuzcuo#lu evi, (Lazın Kö"kü) Beylerbeyi(Url-59). 

Erenköyde yeralan Avukat Kani Naci Dilman Evi de 60’lı yıllarda film mekanı 

olarak kullanılmı" örneklerdendir. Konutta çekilmi" filmlerden biri de Memduh Ün 

yapımı “Bire On Vardı”dır. Filmin iç ve dı" çekimleri konutta gerçekle"tirilmi"tir. 

$ekil 4.8’de konutun gerçek foto#rafı ve siyah-beyaz film karesinde görülen dı" ve iç 

mekanları yeralmaktadır.  
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#ekil 4.8 : Avukat Kani Nazım Dilman Evi, Erenköy ve Film karesindeki gerçek 

konut (Url-60). 

Caddebostan sahilinde yeralan, Suna Demira# Eralp evi 50’li yıllar sinemasında 

özellikle Turgut Demira# filmlerinde, iç mekansal de#i"ikli#e gerek duyulmadan 

kullanılmı" sahne konutlardandır ($ekil 4.9). 

 
#ekil 4.9 : Suna Demira# konutu, 50’li yıllar gerçek film mekanı. 

Ye"ilçam dönemi boyunca film çekimlerinin gerçekle"tirildi#i gerçek konutlar, 

çoklukla iki kotlu olan konutların merdivenleri aracılı#ı ile tanınır durumdadır. 

60’lı yılların melodramlarında sıklıkla rastlanan merdiven sahneleri, süre ve 

yo#unlukları ile di#erleri arasından ayırt edilebilmektedir (Adilo#lu, 2010).  

Bölüm 5’de ayrıntılarıyla incelenecek olan 1960 sonrası filmler arasında , ye"ilçam 

dönemi filmlerinin hemen tümünde, konut iç merdiveni, iç mekan çekimlerinin odak 
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noktasını olu"turmu" olarak dikkat çekicidir. Filmlerde gerçek mekan kullanımından 

pek çok örnek de yine çalı"manın 5.Bölümünde irdelenecektir. 

Gerçek Mekan kullanımı sadece ye"ilçam sineması sürecinde de#il, 1980’li yıllarda 

da devam edegelmi"tir. Teknolojik geli"melerle platoda film çekimi daha rahat bir 

çalı"ma ortamı sunsa da, yönetmen sinemasının ba"laması ile 90’larda azalsa da, 

günümüz örneklerinde dahi gerçek mekan kullanımının sürdü#ü bir gerçektir. 

Günümüzde ba"langıç dönemlerindeki gibimekansal yetersizlikler sebebiyle de#il, 

yönetmenin kendi sineması için gerekli gördü#ü durumlarda ve bütçe kısıtlarının 

ya"andı#ı yapımlar için gerçek mekan kullanımı devam etmektedir. 

Gerçek mekanın günümüzdeki kullanımına örnek olarak, Erenköy’deki Talatpa"a 

Kona#ı’nda çekilmekte olan, Çalıku!u adlı Tv dizisi,verilebilir. Dizinin sanat 

yönetmeni Buket Kalyoncu’ya göre8 gerçek mekan kullanımı tavan yüksekli#inin 

yetersiz oldu#u durumlar dı"ında teknik bir soruna yol açmamaktadır. $ekil 4.10’da 

görülen kareler, kona#ın iç mekanında yapılan düzenlemeleri göstermektedir. 

Kona#ın bo" olarak kiralandı#ı ve demirba" olarak içeride kalmı" bir iki mobilya 

dı"ında tüm donatıların yapım için, set depolarından kiralandı#ı ö#renilmi"tir. !ç 

duvarları film için yeniden sunta bir cidarla kaplanıp kalem i"i bezemeler yapılmı"tır. 

Son karede görülen mutfak hacmi gerçekte bo" bir oda iken, mdf üzerine boya 

tekni#i ile dolap ve plastik kaplamalarla bir tezgah etkisi yaratılmı"tır. Ya"anmı"lık 

duygusunu verecek ve kamerada gerçekmi" gibi görünecek hertürlü malzemenin iç 

mekanda kullanıldı#ı görülmektedir. 

 

 

                                                
 
8 Buket Kalyoncu ile ki"isel görü"me 6 Mayıs.2014 
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#ekil 4.10 : Çalıku"u, 2014 dizisi film seti, Talatpa"a Kona#ı. 

Konut iç kabu#undan ba"layarak yapılan açe"itli düzenlemeler ile var olan mekanı 

kullanmanın ötesinde, film çekiminin varolmayan ya da hiç varolmamı" bir çevrede 

yapılabilmesi ise yaratılacak sanal mekan ile mümkündür.  

4.2 Sinemada Sanal !ç Mekan Uygulamaları 

Bir filmin çekimi için olu"turulan çevre, yaygın tanımıyla set ya da dekor, 

yönetmenin üslubunu yansıtan en önemli ögelerden biridir. Dekoru nasıl 

kullandı#ına bakarak yönetmenin üslubu hakkında bilgi sahibi olunabilir ($enyapılı, 

2003). 

Yönetmenin kararı do#rultusunda sanal mekanın yaratımında en önemli görev, 

yapım tasarımcısındadır. $enyapılı’nın aktarımıyla (2003) Macar yönetmen Miles 

Forman, dekoru; “Perdede görülen her"ey..” olarak yorumlar (150). Bu anlamda 

dekor, çevreyi de kapsayan bir üst küme olarak dü"ünülürse, mimari terminolojide 

kar"ılı#ını sanal mekan olarak kullanmak mümkün olabilir. 

!yi dekor, gerçekmi" hissini vermelidir. Bir ba"ka deyi"le sinemada dekor, süsleme 

amaçlı de#ildir. Dolayısıyla set tasarımında amaç dekorun görkemli ve gösteri"li 
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olması de#il, filmin anlatımına uygun, oyuncuların rahat oynamalarına imkan veren 

özellikler ta"ıması olacaktır ($enyapılı, 2003). Bölüm 4.1’de anlatının 

inandırıcılı#ının önemi üzerinde durulmu" ve gerçek mekanın buna katkısı 

irdelenmi"ti. Bu ba#lamda set tasarımında inandırıcılı#ın sa#lanmasının, gerçek 

mekan kullanımına göre daha fazla efor gerektirece#i bir gerçektir.   

Affron’un (1995) aktarımıyla ele"tirmen J.A.Ramirez, sinemada set tasarımı 

uygulamasını "öyle açıklar; 

“1.Minyatür ya da resimden yararlanan film dekorunda, çekim yapılacak alan, 

kısmen in"aa edilir 

2.Set tasarımında gerçek mimari ölçü ve ölçek, filmde istenen etkiye ba#lı olarak 

de#i"ime u#ratılabilir 

3.!stenen etkiye ula"mak için kullanılan e#imler,açılar,kamerada görüldü#ü "ekliyle 

de#erlendirilir, mimari bir anlam yüklenmezler. 

4.Set tasarımı anlatının etkisini artırma amacıyla, gerçe#i basitle"tirmek veya  

karma"ıkla"tırmak  yoluna gidebilir. 

5.Set dekoru hareketlidir, sökülüp yeniden kurulabilir. 

6.Setler hızlıca in"a edilip, sökülebilir. Uygulamanın ekonomik boyutu mimari 

mekan olu"turulmasına denk ya da  daha yüksek olabilirken, de#eri sadece 

fotografiktir” (31). Özetle set tasarımı, mekan yaratımından çok farklı dinamikler ile 

farklı bir süreç gerektirmektedir. Gerçek amaç anlatının seyirci üzerindeki etkisini 

artırmak olaca#ından, bazen gerçek gibi göstermek, bazen algıyı peki"tirecek 

illüzyon etkilerle tasarlamak  yolu seçilmektedir  

Batı sinemasının ba"langıç örneklerinde, durum ve varolan hakkında bilgi vermek  

amacıyla yaratılan filmler gerçek mekanı kullanırken, öykülü sinemaya geçi" ile 

sanal mekan yaratımına da geçilmi" olur.   

Filmde öyküyle uyumlu, karakteri yansıtan ve onunla bütünle"en sanal mekana ilk 

önemli örnek, Dı"avurumcu sinemanın ba"yapıtı kabul edilen, Robert Wiene’in “ 

Das Cabinet des Dr. Caligari”(Dr. Caligari’nin Muayenehanesi, 1919) filmidir ($ekil 

4.11). Set tasarımı açısından önemli bir dönemi ba"latan bu filmle yapım tasarımcısı 

Hermann Warm tarafından dekorun, hareketin ve ı"ıklandırmanın ilk kez bilinçli 

kullanıldı#ı görülür. Filmde sava" sonrasının toplumda yarattı#ı karamsarlık 
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mekansal etkiyle aktarılır. Ekspresyonizmin baskı altında ya"anan  sıkı"mı"lık hissini 

ve karakterin içsel travmalarının ani dı"a vurumu set  dekorları ile temsil edilmi"tir. 

!nsanların üzerine devrilen binaların yarattı#ı panik, karakteri ku"atır. UFA 

stüdyolarında yapılan çekimler için kurulan setin görsel malzemeleri, dönemin 

dı"avurumcu ressam ve tasarımcılarının eserleridir ve daha çok teatral,iki boyutlu 

boyama teknikleri ile "ekillendirilmi"lerdir (Süalp,2004). 

 
#ekil 4.11 : Cabinets of Dr. Caligari, 1919 (Url-61). 

Alman sinemasında önemli kilometre ta"larından bir di#eri Fritz Lang’in 1930’lu 

yıllarda çekti#i M ve Metropolis filmleridir. Metropoliste, 2025 in futuristik "ehrini 

yansıtan Lang, yeryüzünde ve yeraltında iki katmanlı bir ya"am kurgulamı"tır. Yer 

üzerinde gökdelenler ve kuleler ve yeraltında i"çilerin makinelerle bütünle"en ya"amı 

kübist yakla"ımlarla ele alır ve gökdelenleri "ehri kaplayan dikey perdeler biçiminde 

yansıtır ($ekil4.12). Sanal sinema mekanı açısından sanayiile"en kentin temsilini 

içeren bu filmlerde insanın makineyle sava"ı i"lenir. 

 
#ekil 4.12 : Metropolis, Fritz Lang, 1927 (Url-62). 

Sinema tarihinde 20’lerle ba"layan dönem, 30’ların sonlarına dek, -mimari iç 

mekanlarda oldu#u gibi- Art deco tarzı set tasarımları göz doldurur ($ekil 4.13). 

Zenginlerin renkli ve gösteri"li ya"amları iç mekanda, Art deco ile temsil edilir. 
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Dönemin Hollywood sineması orta tabakanın iç mekanlarına dair görüntüler 

yaratmasa da bu filmlerin etkisi ile orta gelir grubu konutlarında Art deco mobilyalar 

ve düz stor perdeler kullanılmaya ba"lar (Whitlock, 2010). Bu anlamda erken 

dönemlerden ba"layarak, yeni iç mekan düzenlemelerinin yaygınla"masında 

sinemanın etkin oldu#u söylenebilir. 

Art deco iç mekan düzenlemelerinin karakteristiklerinden yüksek, dü"ey paneller, 

"a"ırtmalı dö"eme kaplamaları, pirinç, bakalit ve formika malzeme kullanımı 30’ların 

sonuna dek konut iç mekanlarını temsil eden film dekorlarında sıkça görünür. 

 
#ekil 4.13 : Single Standart, John S. Robertson 1929 (Url-63). 

Modernizm ön plana çıktı#ı dönemlerde, sinema perdesinde de görünür olmaya 

ba"lar. Joaquim Moreno (2009)’nun aktarımıyla 1930’larda film setleri tasarlayarak 

mimari-sinema birlikteli#ini ba"latan mimar Robert Mallet-Stevens 1925 tarihli Le 

cinema et les Arts: L’Architecture yazısında; gerçek mimari ve set tasarımını anlatır, 

modern mimarinin sinemada öyküsel bir görev üstlenmesi gereklili#ini ilk kez 

vurgular. Mimari-sinema ile pratik hayattaki mimarinin birlikte kullanımını savunur. 

Stevens’a göre film; statik olan dekor ve dinamik olan oyunculardan olu"ur. 

Oyuncuları ve  yaratılan mekanı e"it önem derecelerine sahip olarak yorumlar (87-

88). 

Ancak 60’lara do#ru modernizmin geçmi" referanslardan arınmı", yenilikçi ve 

dolayısıyla yabancı tarzı, film mekanı kullanımında negatif etkilerin aktarım aracı 

olarak görülmü"tür. 

Jaques Tati’nin Mon Oncle, Dayım,1958 filmi, modernizmin insan ya"amı 

üzerindeki etkilerini, geleneksel mimari ile kar"ıla"tırmalı olarak yansıtır. Film 

mekanı olarak kullanılan modern konut, Le Courbusier mimarisinden etkilenilerek 
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olu"turulmu" bir settir ($ekil 4.14). !ç mekan, teknolojik geli"meleri yansıtırken, bu 

rasyonel konutun kullanıcıları filmde yalnız ve mutsuz bir hayat sürmektedirler. 

Geleneksel mimari örne#i ikinci konutu yansıtan dekor ise, Paris’in kenar 

mahallelerinden birinde keyifli bir ya"am süren kullanıcıya ait olarak gösterilir (Fear, 

2000). 

 
#ekil 4.14 : Mon Oncle, Jaques Tati, 1958 (Url-64) . 

1959 yılı Hitchcock filmi Nort by Northwst’de dolandırıcı bir i"adamı olan Philip 

Vandamm’ın konutu olarak gösterilen yapı, film için tasarlanmı" bir settir ($ekil 

4.15). Film mekanı olarak yönetmen, F.L.Writgh’ın Waterfall evini gerçek mekan 

olarak kullanmak istemi" ancak, bütçe olanakları çerçevesinde mümkün olmayınca, 

sette bir benzeri yaratılmaya çalı"ılmı"tır. !ç mekan için yaratılan set ortamında da 

50’li yılların Rasyonel mobilyaörneklerine yer verilmi"tir. 

 
#ekil 4.15 : North by Northwest, Alfred Hitchcock, 1959 (Url-65). 

Sinemanın geli"imi 1900’lerin ba"ında Fransız ve Alman sinemasıyla olmu"sa da, 

daha sonra Amerika, Hollywood’un kurulmasıyla stüdyo sistemini geli"tirerek, ticari 

anlamda sinemanın geli"iminin hızlandı#ı ülke olmu"tur. 

Bu dönemde Hollywood, artık büyük film yapım stüdyolarının bulundu#u co#rafi bir 

bölgeyi nitelemektedir. Her mevsim dı" çekimlere uygun iklimi ile, hem geni" 

alanlara ihtiyacı olan sinema sanayisinin ucuz fiyatlara arsalar bulabilecekleri, hem 

de de New York a göre çok daha ucuz i"gücünün bulunaca#ı yer olarak endüstrinin 

geli"iminde büyük etken olmu"tur ($enyapılı, 2002). 
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Hollywood’da mimari de#er ta"ıyan i"leri özellikle üç stüdyo üretmi"ti. Paramount, 

RKO ve MGM. Üç stüdyo da modernizmi, üretimde bulundukları film türlerine göre 

düzenlemi"lerdi. Bu dönemdeki filmlerin mimarisi filmin komedi, dram ya da 

müzikal olmalarına göre de#i"iklik göstermi"tir (Albrecht, 2000). Sanat 

yönetmenli#inin ve ardından yapım tasarımcılı#ının bir meslek olarak tanımlanması 

da bu döneme rastlar. Bir filmin görüntülenecek olan fiziksel dünyası, yapım 

(prodüksiyon) tasarımcısı tarafından yaratılır. Set ve sahnenin yerle"iminin 

denetlenip tasarlanması, aksesuar detaylarına dek filmin genel görünü"ü yapım 

tasarımcısına aittir (Bergan, 2006). Stüdyo sisteminin yerle"ip film sektörünü 

organize edi"i ile birlikte bir film çekimi için gerek ve yeter "artların tümünü sunan 

mekanlar kazanılmı"tır. 

Günümüzde film yönetmenlerinin daha çok stüdyoda sanal mekan yaratımı ile film 

çekmeyi tercih ettikleri söylenebilir. Stüdyo çekimi, özellikle yapım tasarımı ile öne 

çıkacak filmlerde tümüyle denetlenebilir bir çevrede çalı"ma imkanı sunmaktır. 

Ekipman ve teknik olanakların en verimli kullanılaca#ı yer stüdyo ortamıdır. 

Kontrollü ı"ık, dı" ortam de#i"kenlerinden ba#ımsız olmak çalı"manın verimini 

ancak aynı zamanda bütçesini de artıran etkenlerdir ($enyapılı, 2003). Amerikan 

sinemasında stüdyoda yaratılan sanal film mekanı uygulaması, 1900’lerin ba"ından 

bugüne uzanan bir süreçtir. Universal Studios ($ekil 4.16) bunlardan biri olarak 

bugün de yapım tasarımı ile öne çıkan yapımlara, ortam hazırlamaktadır. 

 
#ekil 4.16 : Universal Stüdyoları, Hollywood, ABD (Url-66). 

1970’ler özel efektlerin kullanımının ba"ladı#ı dönemlerdir. George Lucas’ın 1977 

de çevirdi#i yıldız sava"ları filmi ($ekil4.17), teknik açıdan önemli dönemeçlerden 

biri olarak kabul edilir ($enyapılı, 2003). Film,sette yaratılan sanal mekanda 

çekilmi", ardından görüntüler  görsel efektlerle desteklenmi"tir. 
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#ekil 4.17 : Star Wars, George Lucas, 1977 (Url-67). 

90’lı yıllarla birlikte geli"en bilgisayar teknolojisi, sinemada sanal mekan için 

yepyeni bir dönemin ba"langıcı olmu"tur. Film çekimi için stüdyoda set kurulumuna 

gerek kalmaksızın, gerçek oyuncular bilgisayar efekti ile  yaratılmı" karakterlerle 

kar"ı kar"ıya gelmi"tir. Steven Spilberg yapımı Jurassic Park, 1993 da örneklenen 

dijital efekt teknolojisi, mekansal etkiler yaratmak için de kullanılmı"tır. 

2000’li yıllarda özellikle bilim kurgu türü yüksek bütçeli yapımlarda sanal mekan, 

bütünüyle bilgisayarda üretilen sanal setler ve görsel efektler yoluyla yaratıldı. 

Çekimler önceleri mavi daha sonra ye"il bir ekran önünde gerçekle"tirilerek, 

bilgisayar ürünü görüntüler, çekilen sahneyle bütünle"tirilmeye ba"landı (Bergan, 

2006). Bu sistemle, oyuncu hareketleri dı"ındaki tüm mekansal etki bilgisayar 

aracılı#ı ile sa#lanmaya ba"ladı ($enyapılı, 2003). $ekil 4.18’de görüldü#ü gibi, 

günümüzde sinemada sanal mekan, set tasarımının çok ötesinde, bilgisayar teknojisi 

ürünü bir illüzyon mekan olarak da kar"ımıza çıkabilir. Teknolojik anlamda gelinen 

noktada görsel efekt tekniklerinin film mekanının yerini aldı#ı ve anlatının mekana 

ihtiyaç duyulmadan görselle"tirilebildi#i görülmektedir.  

 
#ekil 4.18 : Matrix, Reloded, 2003, Paramount Pictures (Url-68). 
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Yapım bütçesi yüksek ve teknolojik olarak öne çıkacak yapımların dı"ında kalan 

filmler için sinema endüstrisinin yaygın kulandı#ı yol, sanal film mekanlarının 

stüdyo ortamında yaratılmasıdır. $ekil 4.19 de yeralan kareler 2009 yılı yapımı 

Orphan (Evdeki dü"man) filminin stüdyo ortamında hazırlanan setinden görüntüler 

içermektedir.  

 
 

 
 

 
#ekil 4.19 : Orphan, 2009,Warner Bross (Url-69). 

Film mekanı olarak gösterilen konut, bir sanal mekan olarak birebir in"aa edilmi",dı" 

ve iç mekan çekimleri stüdyo ortamında gerçekle"tirilmi"tir. !ç mekanın 

olu"turulmasında kullanılan kaplama malzemelerinin gerçe#e çok yakın görüntü 

vermesi dikkat çekicidir. En alt karede, çekim açısı dı"ında kalan yüzeylerde 

herhangibir kaplama malzemesi getirilmedi#i görülmektedir. 

2000’li yıllarda çekilmi" filmlerde konut iç mekanını yansıtan film mekanları 

incelendi#inde gerçeklik duygusu yüksek set tasarımlarına rastlanır. $ekil 4.20’de 

yeralan film karesi, 2002 yapımı, I Don’t Know How She Does It ?adlı Hollywoood 

filmine aittir. Filmde, ya"amlarından kesitler verilen iki çocuklu ailenin konutu, 

gerçekte stüdyo ortamında yaratılmı" bir settir. Sa#daki karede görülen yatak odasını 

tasarlayan sanat yönetmeni ya"anmı"lık hisssini vermek amaçlı düzenlemeler 
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yapmaya çalı"tı#ını belirtmi"tir (Url-70). Bu noktada sanal mekan tasarımında asıl 

amacın, anlatının inandırıcılı#ına destek olacak mekan tasarlamak oldu#u bir 

gerçektir. 

 
#ekil 4.20 : I dont know how she does it, 2002, Cine Magic Riverfront (Url-70). 

2006 yılı yapımı Holiday filminde iki ayrı konut, film mekanı olarak kullanılmı"tır. 

Bunlardan biri Los Angeles’ta yeralan, Mimar Wallace Neff tasarımı,yapımı 20’li 

yıllara gerçekle"tirilen bir konuttur. $ekil 4.21’de görülen üst kareler bu konuta aittir. 

Dı" çekimler, gerçek mekanda yapılmı", ancak iç mekan çekimleri için stüdyo 

ortamında set kurumu gerçekle"tirilmi"tir. !kinci mekan olan ve anlatıda !ngiltere’de 

yeraldı#ı belirtilen müstakil konut ise, bo" bir arazide set tasarımcılarınca in"aa 

edilmi" bir dı" kabuktan ibarettir. $ekil 4.21’deki alt kareler, dı" mekan çekimleri 

için hazırlanan seti ve stüdyo ortamında kurulan iç mekan setini göstermektedir. 
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#ekil 4.21 : Holiday, 2006, Columbia Pictures (Url-71). 

Günümüzün bilgisayar destekli  sinema teknolojisini yansıtan en güncel örneklerden 

biri Iron Man 3 filmidir. Film mekanı olarak gösterilen yapının bütünü 3d efektlerle 

bilgisayarda yaratılmı"tır ($ekil 4.22). Bir milyarder ve süper kahraman konutu 

olarak tasarlanan yapı, California Malibu plajında konumlandırılmı" gibi gösterilir. 

Dı" mekan görüntüleri tamamen bilgisayar teknolojisinin ürünü iken, iç mekan 

çekimleri için evin tüm bölümleri stüdyo ortamında ayrı setler halinde kurulmu"tur 

(Url-72). !ç mekan düzenlemelerinde görülen yalın, rasyonel biçimlenmelere, 

teknolojik çözümler e"lik eder. 

 
#ekil 4.22 : Iron Man 3, Shane Blake 2013 (Url-73). 
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Bu filmi, sanal mekan yaratımının geldi#i son noktada, çekim için gerekli fiziksel 

"artların günümüz teknolojisi sayesinde önemini yitirdi#ini gösteren örneklerden biri 

olarak görebiliriz. 

Bu anlamda, günümüzde sinemada sanal mekan tanımını, set tasarımının çok 

ötesinde, bilgisayar teknojisi ürünü bir illüzyon mekan olarak tariflemek 

mümkündür. 

Bu geli"meye kar"ın sanal film mekanları söz konusu oldu#unda, en teknolojik 3D 

görüntüler ile yaratılmı" sanal mekanlar yanında daha alı"ılmı" bir yöntem olarak 

dü"ünülebilecek stüdyoda set kurulumunun yanyana yürüdü#ü görülmektedir. Bu 

noktada seçim, anlatının kendisi, yönetmenin tercihi ve yapım tasarımının bütçe 

olanakları çerçevesinde belirlenmektedir.  

Türk sinemasındasanal mekan anlayı"ı ise sinemanın ilk dönemlerinde ba"lar. 

Tiyatro gelene#inin bir uzantısı olarak ba"layan sinema, bu gelene#i önceleri iç 

mekan çekimlerinde benzer tekniklerle sürdürmü"tür. !ç sahneler film "irketlerine ait 

platolarda ve hangara benzer yüksek tavanlı kapalı mekanlarda hazırlanan dekorların 

önünde çekiliyordu (Özgüç,2005). Bu dönemde anlatının mekansal boyutu gözardı 

edilerek, gö#üs plan(medium close-up) ve omuz plan (close-up) çekim teknikleri 

sıkça kullanıldı#ından, perdede oyuncunun yüz ifadesine odaklanan ve mekana dair 

ayrıntılı bilgi veremeyen görüntülere rastlanır.   

Film çekimleri tarihimizde, iç sahnelerin kullanıldı#ı yerle"ik kapalı ilk mekan, Haliç 

kıyısındaki Feshane Mensucat Fabrikasıdır. Kemal Film sahipleri Kemal-$akir Seden 

karde"lerin askeriyeden kiraladıkları bu dikimevi, bir film stüdyosuna 

dönü"türülmü"tür. Önce Haliç’teki Kemal Film stüdyosunda daha sonra Ni"anta"ı’da 

yeralan eski bir fırın olan !pekçi Film’e ait stüdyo, bu platoların ilklerindendir. 

1950’li yıllarda stüdyo-platoların sayısı artsa da, yıllık film üretimi sayısına 

yeti"emez duruma gelir. Bu sorun gerçek konut mekanlarının, kö"kler ve yalıların 

platoların yerini alması ile çözümlenmeye ba"lar (Özgüç, 2005).Böylece Ye"ilçam 

sineması bir gerçek mekan sineması olarak varlı#ını sürdürür. Bu anlayı" Türk 

Sinemasında uzun dönemler devam etse de, özellikle 1960’lara kadar, gerçek mekanı 

ve  platoyu birarada kullanan film örneklerine rastlanır ($ekil 4.23). 
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#ekil 4.23 : Berdu",1957-Kemal Film Platosu. 

$ekil 4.24 de yer alan kareler 50’li yılların önemli "irketi Acar Film platosunda 

çekilmi"tir. Filmde farklı iki konutun odası olarak gösterilen setler için sadece duvar 

yüzey kaplamasında de#i"iklik yapılmı", mobilyalar ise de#i"tirilmemi"tir. 

 
#ekil 4.24 : Fosforlu Cevriye ,1959, Acar Film Platosu 

Türk sinemasında set tasarımının ilk dönemlerinde ekipman ve donatılar kısıtlı 

sayıda oldu#undan, farklı bir atmosfer yaratmak için ço#unlukla kuma" 

kaplamalardan yararlanılırdı. Scagnomillo (2004) Yapımcı Türker !nano#lu’nun anı 

kitabında dönemin önemli dekoratörü Sohban Kolo#lu’ndan bahsederken; seti bir 

saat gibi kısa bir sürede bamba"ka bir dekor haline dönü"türdü#ünü, eldeki 

kuma"larla oyunculara yeni bir kostüm yaratabildi#ini aktarır (43). 

Sanal film mekanı yaratımı, özellikle 90’lardan sonra !stanbul’da ço#alan platolar ile 

gündeme gelmi"tir. Set kurulumu ve donanımı için gerekli ekipman, oyuncular ve 

teknik ekip için gerekli hazırlık mekanları, atölyeler gibi destek birimlerinin pek 

ço#unu barındıran bu platolar rahat çalı"ma ortamı sunmaya ba"ladılar. Günümüzde 

!stanbul’da; Taksim, !kitelli, Maslak ve Mahmutbey’de platolar bulunmaktadır 

($ekil4.25) (Url-74). 
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#ekil 4.25 : Maslak Film  stüdyoları(Url-75). 

Film paltolarından bir di#eri de aslen film sektörü ile ilgisiz bir fonksiyon için in"aa 

edilmi" olan ve günümüzde !stanbul’un en büyük açık platosu olarak kullanılan 

Beykoz Kundura Fabrikasıdır. 180.000 m2 lik alana yayılmı" bir yapılar bütünü 

olarak, film ve dizi çekimleri için sıkça kullanılmaktadır. Bünyesindeki binaların 

cephelerinde yapılan tadilat ve boya ile dı" mekan çekimlerinde ve hazır platoları ile 

iç mekan çekimlerinde en sık kullanılan mekan durumundadır. Kundura Fabrikası 

Film Platosunun en önemli avantajlarından biri de "ehir trafi#inden ve 

ke"meke"inden uzak olu"u ile çalı"ma kolaylı#ı sunmasıdır. $ekil 4.26’da yeralan 

kareler Kundura Fabrikasında kurulmu" setlerden alınmı"tır (Url-76). 

 
#ekil 4.26 : Beykoz Kundura Fabrikası Platosu (Url-76). 

Türk Sinemasında 2000’li yıllardan itibaren çekimleri platolarda yapılan ve dijital 

ortamda  görsel efekt teknolojisi ile desteklenen, yüksek bütçeli yapımlar görülmeye 

ba"lar. 2004 yılı yapımı G.O. R.A bunlardan biridir ($ekil 4.27). Filmin çekimleri, "u 

an Türkiye’nin en büyük platosu olan Antalya Film Platosu’nda yapılmı"tır. 
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#ekil 4.27 : G.O.R.A, Ömer Faruk Sorak, 2004, Antalya film platosu (Url-77). 

Sanal film mekanı kullanılarak yapılan çekimler, yapım sonrası (post-production) 

a"amasında bilgisayar teknolojisi ile desteklenerek sunulmaktadır. Dizi sektöründe 

bu tekni#in kullanıldı#ı bir örnek $ekil 4.28’deki karelerde yeralmaktadır. Görüldü#ü 

üzere çekim platoda konteynerler önünde yapıldıktan sonra, fon üzerinde bilgisayar 

yardımıyla giydirmeler yapılmakta ve konteynerler görüntüleri kö"k cepheleriyle 

de#i"tirilebilmektedir. 

 

 
#ekil 4.28: Bugünün Saraylısı, 2014, dizi çekimi dijital destekli görüntüler (Url-78). 

Görülüyor ki sinemada mekan, gerçek ve sanal olmak üzere iki ana kategoride ve 

dört ayrı biçimde uygulama bulmaktadır: 

!lk kategori olan gerçek mekanlar ya do#rudan var oldu#u biçimiyle ya da kısmi 

de#i"iklikler ile kullanılabilmektedir. Sanal mekan yaratımı ya da set tasarımı ise, 

günümüz sinemasındaki teknolojik geli"imlere paralel olarak; stüdyo ortamında  ya 

da bo" bir alanda hızlı in"aa yöntemiyle gerçekle"tirilebilir. Ayrıca bilgisayarlı görsel 
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efekt teknolojisi ile gerçekle"tirilen illüzyon mekanlar da sanal mekan ba"lı#ı altında 

kategorize edilmektektedir. Film mekanının bunlardan hangisi olaca#ı ise;anlatının 

mekansal ihtiyacı, yönetmenin sinema anlayı"ı, teknolojik olanaklar ve bütçe kısıtları 

çerçevesinde verilecek karar ile belirlenmektedir. 
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5.  1960-2010 YILLARI ARASINDA TÜRK S!NEMASINDA KONUT !Ç 

MEKANININ ÖRNEKLER ÜZER!NDEN ANAL!Z! 

Bu bölümde tezin gerçek inceleme alanını olu"turan film mekanları, iç mekan 

düzenlemeleri bazında incelenecektir. Filmler, yapım tarihleri baz alınarak 

sıralanmı"tır. 

5.1 Kırık Hayatlar 

Yönetmen:Halit Refi# 

Oyuncular: Belgin Doruk, Cüneyt Arkın, Nebahat Çehre, Önder Somer 

Tür: Dram 

Yapım yılı:1965 

Film, Halit Ziya U"aklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanmı" bir dramdır. Romanın 

konusu,1890-1900 yılları arasında Osmanlı’da geçmektedir.Yönetmen Halit Refi# 

tarafından,1900 yıllarında geçen,de#i"en ya"amların anlatıldı#ı kurgu, ‘60lı yıllara 

uyarlanmı"tır. Hikaye, modern ya"am ve batılıla"ma çabaları üzerine kuruludur. 

Ba"arılı doktor tanınır olmaya ve ekonomik ko"ulları iyile"meye ba"layınca, ailesi ile 

birlikte hayallerini süsleyen yeni bir eve ta"ınır. Sahip oldukları ekonomik imkanlar, 

yeni ev ve yeni kom"ular ile çok daha hareketli bir çevreye dahil olurlar. Ancak, 

ailenin girdi#i yeni ortam, ahlaksal ve kültürel anlamda çözülmeyi de beraberinde 

getirir (Url-79). 

Yönetmen Halit Refi#’in deyi"iyle (2001) Kırık Hayatlar, büyük"ehirlerde ilgiyle 

kar"ılanırken, küçük yerle"me birimlerinde daha az ilgi görmü", ticari açıdan de#il 

ama sinematografi açısından ba"arılı filmlerindendir (204).  

5.1.1 Filmin Mekanları: 

Filmde, üst ve orta ekonomik gelir seviyesine sahip bireylere ait olan, iki ayrı 

toplumsal sınıfın konutu sergilenmektedir. Ekonomik bakımdan güçlü ailenin sahip 
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oldu#u konut9, gerçekte tiyatro sanatçısı Muammer Karaca’nın Ye"ilköy’deki  

müstakil evidir. 

 
#ekil 5.1 : Kırık Hayatlar, 1965. Birinci konut.ÜGG, aile konutu, dı" ve iç mekan. 

Filmde üst düzey gelir grubuna dahil olan doktor ve ailesi, yeni ya"amlarına ‘50lerin 

Rasyonel mimari örne#i olan konut ile ba"larlar ($ekil5.1.1). Konut, gerçekte de 

yüksek gelir düzeyine ve entellektüel birikime sahip bir kullanıcıya aittir. Rasyonel 

mimarinin geçmi" referanslardan arınmı" kimli#i, filmdeki karakterlerin 

hayatlarındaki köklü de#i"im ile  örtü"en bir seçim olmu"tur. !ki kottan olu"an konut, 

-filmden izlenebildi#i kadarıyla- rasyonel mimarinin serbest plan düzenini gösterir. 

Alt katta, giri" holü, ya"ama ve yemek alanı ve mutfak hacimleri yeralmakta, üst 

katta ise galerili bir geçi"in ba#ladı#ı yatak odaları bulunmaktadır.  

Konutun yalın mimarisinin iç mekan düzenlemesine büyük oranda  yansıtılmı" 

oldu#u görülmektedir. 

Giri" Holu, evin dı" ile ba#lantısını sa#layan tampon bir bölge konumunda oldukça 

büyük bir hacimdir. Duvarda yeralan ferforje aynalı dresuar ve duvar yüzeyindeki 

aplikler ta"ıdı#ı eklektikizler ile yapının mimari çizgisinden oldukça uzaktır. Ya"am 

alanına geçi"i sa#layan holde herhangi bir oturma elemanı yer almaz, ancak film 

karesinde belirgin olmamakla birlikte bir vestiyer odası bulunur. Konutun ya"am 

alanında da görülen iç mekan bitkileri, bu hacimde,  aynalı dresuar gibi bir iç mekan 

donatısı kimli#i ta"ırlar ($ekil 5.1). 

                                                
 
9 Muammer Karaca Evi:1950 Rasyonel mimarlı#ının bir ürünü olarak 1958 yılında in"a edilmi"tir. 
Mimari projesi Perran Do#ancı’ya iç mekan tasarımı Öz Somer’e aittir.Ye"ilköyde yeralan konutun 
yerinde bugün Karaca apartmanı yeralmaktadır.(Tuna,2013) 
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$ekil 5.2’de yeralan kareler, konutun ya"am alanından görüntüler ta"ımaktadır. Alt 

kattaki açık plan kurgusu içinde merdiven holü, ya"am ve yemek alanlarını 

özelle"tiren, Rasyonel çizgide, dü"eyli#i vurgulanmı", metal, geçirgen bir paravan 

kullanılmı"tır. Böylece merdiven holü, yemek ve ya"am alanları ayrı hacimler olarak 

algılanırken görsel bütünlük sa#lanmı"tır. 

 

 
#ekil 5.2 : Kırık Hayatlar,1965. Birinci konut. ÜGG, aile konutu, ya"am alanı. 

Duvar yüzeylerinde plastik boya, pencerelerde desensiz düz tekstilden perde 

kullanılmı"tır. Ya"am alanını gösteren son karede duvar yüzeyinde bir ya#lıboya 

tablo göze çarpar. !ç mekan donatısı anlamında 50’lerin Rasyonel oturma elemanları, 

ortada görülen ah"ap sehpa ile gruplanmı"tır. Yan sehpalarda olmasa da ortadaki 

sehpa üzerinde, geleneksel bir el i"i örtü göze çarpar. Pencere önünde görülen uzun 

kanepe, döneme özgü rasyonel koltuklardan ba#ımsız bir karakter sergiler. Boyutları 

,bütüncül tekstil kaplaması ve kısa arkalı#ının pencereyle kurdu#u ili"ki ile 

geleneksel Türk evi sedirine benzer. Kadife kuma" kaplamalı ve kare kö"e yastıklı 

kanepe L biçimlidir. Ya"am alanının kö"esinde görülen ayaklı aydınlatma elemanı, 

beyaz düz beyaz renkte abajuru ve metal ta"ıyıcısı ile modern çizgide bir 

lambaderdir. Mekanın zemininde kullanılan halı tüm dö"eme yüzeyini kaplayan düz 

bir makine halısıdır 
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#ekil 5.3 : Kırık Hayatlar, 1965. Birinci konut. ÜGG, aile konutu, ya"am alanı. 

Ya"am alanının terasa açılan bölümünde modern oturma elemanları göze çarpar. 

Kolçaksız ve tekstil kaplama arkalı#ı ile küçük boyutlu tekli, Saarinen tasarımı 

moulded chair benzeri koltuk ve Rasyonel çizgide ikili kanapeden olu"an oturma 

grubu ortada geleneksel sini-sehpa ile birlikte kullanılmı"tır. $ekil 5.3’de terasa 

açılan bölüm ve yemek alanından kareler izlenmektedir. Ya"am alanının bu 

bölümlerinde de modern ve geleneksel donatının  yanyana kullanımı dikkat 

çekicidir.Sini tepsi kendi kullanımının dı"ında bir anlam yüklenerek, ah"ap ta"ıyıcı 

ayaklarla sehpa görevi görür. Yemek alanında, altı ki"ilik bir masa, yüksek arkalıklı 

ve tümüyle tekstil kaplı yalın formlu sandalyeler ile ya"am alanının tersine desenli 

tekstil ürününden perde kullanımı görülmektedir. !ç mekanda baskın olarak görülen  

rasyonel tarzın dı"ında kalmı" bir ba"ka ö#e de tavan aydınlatmasıdır. Yemek 

masasının üzerinde görülen e#risel kollu "amdan formunda tavan aydınlatması , mum 

ampulleri ile eklektik bir görüntü sergiler. Eklektik avize modern ya"am tarzını 

yansıtan yalın, süsten uzak mobilyaların yanında, statü göstergesi ö#elerden biri 

olarak mekan içinde yer almayı sürdürür.   

Konutun sinema tarihi içinde konutun tanınırlı#ını sa#layan en önemli yapısal ö#esi, 

merdivenidir. $ekil 5.4’de görüldü#ü gibi, merdivenin ya"am alanından görülen 

duvarı  seramik ku" motifleri ile bezenmi"tir10. Yapısal bir eleman olarak merdiven 

korkulu#unda da rasyonel mimari detaylar göze çarpmaktadır. Film çekimi sırasında, 

karede derinli#i vurgulamak adına, kapı geçi"ine yerle"tirilmi" oldu#u dü"ünülen 

kolçaklı sandalye ile çalı"ma odasında görülen mobilya takımı, ya"am alanında 

gördü#ümüz yalın mobilyalardan oldukça farklı bir dönemsel etki ile 19.yüzyıl 

eklektisizmini kopyalayan  örneklerdir. 

                                                
 
10 Konutun tanınırlı#ında önemli bir detay olan seramik ku" figürleri, dönemin ünlü seramik sanatçısı 
Mediha Akarsu’ya aittir (Tuna, 2013). 
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#ekil 5.4 : Kırık Hayatlar, 1965. Birinci konut, ÜGG, aile konutu, eklektik mobilya 

örnekleri. 

$ekil 5.5 kareleri konutun üst kot galerisinden ve yatak odasından görüntüler 

aktamaktadır. Konutun üst katında; yatak odalarının açıldı#ı galeride koridor 

boyunca duvar yüzeyinde, neo-klasik,metal ta"ıyıcılı cam duvar aplikleri ve ya"am 

alanında oldu#u gibi altın varak çerçeveli ya#lı boya bir natürmort resim 

görülür.Galerinin ba"ka bir açıdan verilen görüntüsünde, duvara dayalı halde, de#erli 

e"yaların sergilendi#i bir ya"ama alanı mobilyası olan, Neo-Klasik tarzda camlı bir 

büfe yeralmaktadır. Yatak odası, filmde tek bir karede görünmektedir. Kareye giren 

yatak ba"ı ve aksesuarları yalın, süsten uzak  ürünlerdir. Yumu"amı" dik açıları ile 

‘60 modernizmini simgeleyen yatak ba"ı, dokusuz, desensiz kadife kuma"ın 

kullanıldı#ı orta bölüm ve e#risel plastik çerçeveden olu"mu"tur. Yatak ba"ının 

üzerinde ise  yine eklektik bir resim çerçevesi göze çarpar. Yata#ın yanında yeralan 

komodin üzerindeki abajur, metal ta"ıyıcı seramik bir kaideye ba#lanmı",üst kısmı 

dokusuz düz beyaz tekstilden üretilmi"tir. 

 

#ekil 5.5 : Kırık Hayatlar, 1965. Birinci konut. ÜGG, aile konutu, üst kot galeri ve 
yatak odası. 

Filmde ba"arılı doktorun ili"ki ya"adı#ı orta gelir grubuna mensup genç kadının evi 

olarak gösterilen konut, !stanbul’da 1950’lerden itibaren görülen ve 1960’larda 

spekülatif bir patlamaya dönü"en apartman üretiminin örneklerinden bir apartman 

dairesidir. Filmin akı"ı içinde konutun, 1950’lerin ça#da" mimari örne#i biti"ik 

nizam apartmanlardan herhangi birinde yeralması dı"ında, konutun yeri ile ilgili 

belirgin bir tanım verilmez. Filmde konutun ya"am ve yatak odasından az sayıda kare 
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izlenir. !ç mekan düzenlemesinde, rasyonel anlayı"ta yalın, detay ve süsten uzak 

mobilyalar görülmektedir. $ekil 5.6’da yer alan kareler, orta gelir grubu konutundan 

görüntüleri içermektedir. !kinci karede döneminin sık görülen ucuz mobilyalarından 

bir örnek olan orta sehpa, incelen kesitli ah"ap ayakları ve kontroplak üzerine  

formika kaplama ile olu"turulan dikdörtgen  tablası ile koltuk grubunun arasında yer 

alır. Pencere yüzeylerinde desensiz kadife perde ve dö"emede geleneksel motifli 

makine halısı görülür . 

 

 

 
#ekil 5.6 : Kırık Hayatlar, 1965. !kinci konut. OGG, ahlaki düzeyi dü"ük bireye ait 

konut, ya"am alanı. 

Oturma grubu, bütünüyle tekstil kaplı rasyonel mobilyadır. Tekstil seçimi yine düz 

renkli desensiz bir kuma"tandır. Kanepenin yaslandı#ı duvar yüzeyinde , görülen 

peyzaj konulu tablolar, düz,sade bir çerçeveye sahiptir.Ya"am alanında görülen 

büfe,koltuk grubunun arasında yeralan sehpa ile bütünlük ta"ır. Kontroplak üzerine 

formika kaplanması ile olu"turulan büfe, üç kapaklı,dik açılı birle"imleri ve 

süslemeden uzak detayları ile Rasyonel biçimsel özellikler gösterir. Dolap üzerinde 
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herhangi bir geleneksel eli"i görülmezken, yaslandı#ı  duvar yüzeyinde yalın 

çerçeveli resimler göze çarpar. Aynı konutun yatak odasına ait tek kare görüntüden 

odanın mobilyaları hakkında genel bir fikir edinmek mümkündür. Son karede  

görülen dolap ve yatak takımı evin genelinde görülen Rasyonel mobilya konsepti ile  

uyum gösterir.Dolap ve yatak ah"ap kaplama ile olu"turulmu", döneminin sık 

görülen parlak cilalımobilyalarındandır. 

5.1.2 De%erlendirme 

Filmde incelen ilk konut gerçekte tiyatro sanatçısı Muammer Karaca’nın Ye"ilköy’de 

yeralan konutudur. Gerçek kullanıcısı gibi, filmdeki aile de yüksek gelir grubunda ve 

kentsoyludur. Konutun, serbest plan organizasyonu, yerine özel mobilya kullanımı, 

organik formlu ,ta"ıyıcı ayakları incelen kesitli mobilyalar, ayaklı aydınlatma 

elemanları gibi nitelikleri ile  modern iç mekan özelliklerini ta"ıdı#ı söylenebilir. 

Ancak modern iç mekan kurgusu, gelenekten gelen obje ve mobilyalar yanında Neo-

Rokoko mobilyalar ile çe"itlendirilmi"tir. Bu anlamda, bir Rasyonel mimari 

uygulaması olan üst sınıf konutunda,iç mekan düzenlemesi açısından, tarihselci 

etkilerden  tam olarak vazgeçilemedi#i söylenebilir. 

Filmde $i"li’de bir apartman katı olarak izlenen orta gelir grubu evinde ise, eklektik 

izleri barındırmayan yalın, Rasyonel iç mekan anlayı"ı hakimdir. Konut kullanıcısı 

filmde ahlaki düzeyi dü"ük bir birey olarak sergilenir. Konut iç mekanında modern 

biçimlenmelerin orta gelir grubu ve dü"ük ahlaki seviye ile e"le"tirildi#i söylenebilir  

5.2 Samanyolu 

Yapım yılı:1967 

Tür:Romantik 

Yönetmen :Orhan Aksoy 

Oyuncular: Hülya Koçyi#it,Ediz Hun, Önder Somer 

Senaryo: Orhan Aksoy, Ahmet Üstel 

Yapımcı: Hürrem Erman 

Birbirlerini seven iki akraba çocu#uyla, aralarına giren bir yabancının öyküsünü 

anlatan film, Kerime Nadir’in aynı adlı romanından uyarlanmı"tır. Filmin esas 
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kahramanları Nejat ve Zülal teyze çocuklarıdır, aynı evde birlikte büyürler. Nejat 

a"kını, birlikte büyüdü#ü Zülal’e kırılgan yapısı yüzünden bir türlü açamaz, sonunda 

uçarı ve çocuksu bir karakter olan Zülal, Nejat’ın zayıf karakterli bir arkada"ı ile 

evlenir. Aldatılan Zülal, mutsuz geçen yılların ardından a"kını Nejat’a itiraf eder, 

sonunda a"ıklar biraraya gelirler (Url-79). 

5.2.1 Filmin Mekanları 

Filme konu olan ya"am biçimi, 60’lı yılların !stanbullu, köklü bir geçmi"i olan,  kent 

soylu ailesine aittir. Film mekanları açısında a#ırlık, ailenin konutu olarak kullanılan 

Fenerbahçedeki Kuleli Yalı 11’dadır. !kincil olarak Zülal karakterinin evlenerek 

ta"ındı#ı konak ve evlili#in sona ermesine neden olan  kadının  ya"adı#ı apartman 

dairesi karelere ta"ınır. Yönetmen Orhan Aksoy, film mekanı olarak a#ırlıkla Art-

Nouveau tarzdaki Kuleli Yalı’yı kullanmaktadır. Kent soylu ailenin köklü geçmi"ini 

vurgulamak adına statü göstergesi olarak seçilen yalıda çekimler, ya"am alanı ve 

yatak odalarında gerçekle"tirilmi"tir. Konutun ya"am alanından görüntüler "ekil 5.7’ 

de yeralmaktadır. !lk kare, konutun gerçek foto#raflarındandır (Url-80). !ç mekanın 

baskın yapısal elemanı olan merdiven, anıtsal bir duru" sergiler. Bu dü"ey ba#lantı 

ara kottaki sahanlık ile yakla"ık üç kat yüksekli#ini birbirine ba#lar. Üst kotta galerili 

hol ile yatak odalarına giri" yapılır. Mekansal organizasyon anlamında , ah"ap yalının 

geni" ya"am alanında, merdivenin sınır ögesi olarak belirledi#i  bölgeler göze çarpar. 

Ortak ya"am alanına açılan kapıların kasaları bezemeler ile taçlandırılmı" ve algısal 

yüksekli#i artırılmı"tır. Duvar yüzeyleri canlı renkler ile boyanmı" olup mobilyaların 

tekstil renkleri ile kontrast yaratacak tonlamalar seçilmi"tir. Pencerelerde çizgisel 

desenli ve duvar boya rengi ile uyumu sa#layacak tonlarda perde kullanılmı"tır. 

Mekan içinde birbirinden farklı renkte tekstil kaplaması ile olu"turulmu" çok sayıda 

Neo-Rokoko koltuk grubunun birarada kullanıldı#ı görülür.  

Duvar yüzeyine  dayalı görülen aynalı konsol, mermer kullanım yüzeyi, kıvrımlı ve 

bezemeli bacakları ve aynanın abartılı altın varaklı  simetrik taç süslemesiyle neo-

Rokoko tutumunun izlendi#i biçimsel özellikler gösterir. Ya"am alanı, konukların 

                                                
 
11Kuleli Yalı: 1800 lü yılların sonunda Abdülhamit’e terzi olarak görevlendirilen Jean Botter için  in"aa edilen kö"k, mimar 

Raimondo D’Aronco  projesidir. Artnouveau izler ta"ıyan kö"k, 60 ekonomik krizi sırasında Garanti Bankası’nın mülkü 

konumuna geçer. Bu dönemde 1960-1970 yılları arasında  konuları birbirine benzeyen pekçok filmde üst gelir grubu ailelerin 

konutu olarak kullanılmı"tır (Url-80). 
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kabul edildi#i, ailenin sosyalle"ti#i bir hacim olarak kullanılır. !zlenilen mekan, 

yo#un eklektik tarzı sebebiyle 60’lı yıllara ait dönemi yansıtmaz, ancak oyuncuların 

kostümleri ve kullanılan elektronik aygıtlar döneme aitlik duygusunu verir. 

!ki kollu merdivenin orta hacminde yeralan piyano ve kırmızı tonlardaki oturma 

grubu, genel ya"am alanında özelle"mi" bir hacim yaratmı"tır. Oturma elemanları, 

kolçaklardaki dolgulu tekstil kısımlar, kıvrımlı bacaklar ve kıvrımlı arkalık çerçevesi 

ile Neo-Rokoko tutumun biçimsel özelliklerini ta"ır. Arka planda görülen ve mekana 

batılı izler ta"ıyan piyanonun, üzerinde geleneksel bir eli"i örtü ile kullanılması 

dikkat çekicidir. 

 

 

 
#ekil 5.7 : Samanyolu,1965. Birinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, ya"am 

alanı. 

$ekil 5.8’de yer alan kareler konutun üst kotunda yatak odalarının açıldı#ı galeriyi 

göstermektedir. Üst kota ba#lantıyı sa#layan merdiveni saran yüzeylerde altın varak 

çerçeveli ya#lıboya tablolar görülmektedir. Duvar yüzeyindeki kırmızı boya, 
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merdiven basamaklarında yer alan kırmızı halı, duvar yüzeylerindeki ve perdelerdeki 

kırmızı uyumlu tonlamalar ile tüm genel mekanlarda bilinçli bir monocromatik renk 

planlaması izlenir. Filmin genelinde yönetmenin yüzey renkleri ile ilgili bilinçli 

seçimler yaptı#ı dikkat çeken bir nokta olmu"tur. Duvar yüzeylerinde altın varaklı 

bezemeli çerçeveler ve altın varklı Neo-Barok sandalye ve bibloluk döneminin 

yaygın içmekan anlayı"ının çok uza#ında bir duru" sergiler. 

 
#ekil 5.8 : Samanyolu, 1965.Birinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, galeri. 

Üst kottayer alan odalar yüzey renklerindeki farklılık ile kimlik kazanırlar. $ekil 

5.9’da yeralan oda, filmin uçarı genç kız karakterine aittir. Canlı ye"il renkte 

boyanmı" yüzeylere sahiptir. Filmin ilerleyen sahnelerinde, karakterin hasta ve 

depresif duygular içinde oldu#u anların yansıtıldı#ı karelerde kullanılan odanın 

yüzey renklerinin griye yakın tonlarda gösterildi#i, bu anlamda yönetmenin rengi, 

göstergebilimsel bir araç olarak kullandı#ı yorumu yapılabilir.  

Oda içinde Neo-Barok masif ceviz aynalı dolap ve mermer tablalı Neo-Rokoko 

masa,ceviz  kaplama yatak takımı ile birlikte görülür. Dönemin ruhu , en çok canlı 

yüzey renkleri ve oyuncuların kostümlerinde kendini gösterir. Odada yüzey rengine 

uyumlu tonlarda tekstil ile kaplanmı" Neo-Rokoko oturma elemanlarının, aynı 

kuma"tan üretilmi" perde ile kombinlendi#ini görürüz. Seçilen parlak renkler, odanın 

koyu renkli masif mobilyasının a#ır etkisini hafifletmi"tir. 

 
#ekil 5.9 : Samanyolu,1965. Birinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, genç kız 

yatak odası. 
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$ekil 5.10’ da görülen kareler filmin içine kapaklı erkek karakteri Nejat ‘ın odasına 

aittir.Duvar yüzeyinde yine doygun bir renk kullanımı görülür. 

 
#ekil 5.10 : Samanyolu,1965. Birinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, genç 

erkek yatak odası. 

Yatak ve çalı"ma odası olarak kullanılmakta olan mekanda gere#inden fazla sayıda 

mobilya yerle"tirilmesi dikkat çekicidir. Sandalyelerin ta"ıyıcıların alttan gergi 

sistemi ile ba#lanmı", kolçaksız biçimleri Neo-Barok tutumu hatırlatır. Çiçeklik ya 

da bibloluk olarak kullanımı görülen yüksek sehpa ve kitaplık, ya"am alanında  

görülen altın varaklı mobilyalara kıyasla daha sade bulunabilir. Odada üç kapaklı  

kök kaplama giysi dolabı gösterir $ekil 5.9’da yer alan odaya ait dolaba göre daha 

sade hatlara sahip, Neo-Barok bir ünitedir. Çalı"ma masası üzerinde görülen ye"il 

renkli metal lamba odanın genel iç mekan donatı kimli#inden büyük farklılık 

gösteren, Bau-house bir üründür. $ekil 5.10’da benzer "ekilde, Ekletik tarzın hakim 

oldu#u iç mekan düzenine oldukça yabancı duran bir ba"ka modern aydınlatma 

elemanı görülmektedir. 

Filmin pek çok karesinde rastlanan bir özellik olarak, oyuncuların kostüm renklerinin 

duvar yüzeyleri ile benzer tonları ta"ıması hatta kostüm kuma"ı ile perdenin aynı 

tekstil ürününden elde edilmi" olması dikkat çekicidir ($ekil 5.11). 
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#ekil 5.11 : Samanyolu,1965. Oyuncu kostümleri ile mekan yüzeyleri arasındaki 

renk ili"kisi. 

Zülal’in evlili#i filmde, ekonomik anlamda ailesinin sahip oldu#u düzeyin kısmen 

altında kalmı", mutsuz bir beraberlik olarak gösterilir. Evlendikten sonra ya"adı#ı 

konutun yer ve kütle mimarisi hakkında bilgi verilmezken, iç mekandan kareler de az 

sayıdadır. Ana kurguyu destekleyen ikincil önemdeki konut olarak ele alınacak 

olursa, filmin ana mekanı olan Kuleli Yalı’daki ya"anmı"lık algısı bu konutta 

hissedilemez. Daha çok bir tiyatro dekorunu andıran mekanın, gerçek de#il platoda 

yaratılmı" sanal bir iç mekan düzenlemesi oldu#u dü"ünülmektedir. Zülal’in mutsuz 

ya"antısının aktarıldı#ı sahnelerin tümü dü"ük aydınlık seviyesinde, lo" ve baskılıdır. 

 
#ekil 5.12 : Samanyolu,1965. !kinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, ya"am 

alanı. 

$ekil 5.12 Zülal’in konut iç mekanından kareler içermektedir. Burada da esas konutta 

oldu#u gibi, eklektik yapının devam etti#i görülmekte ancak tavan ve masa üstü 

aydınlatma elemanları dı"ında di#er donatıların ayrıntıları net olarak 

algılanamamaktadır.Eklektik tavan aydınlatması, piyano ve üzerindeki Chinoserie 
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altlıklı lamba, esas konutta oldu#u gibi ya"am alanındaki statü sembolleriolarak 

kar"ımıza çıkar. Duvaryüzeylerinde boya ile renklendirme yapılmamı" ancak kırmızı 

perdeler ve halı kaplama  ile mekana canlılık katılmı"tır. Duvarda görülen el halısı, 

esas konuttan farklı bir yakla"ımla mekan kurgusunda geleneksel bir dokunu" 

sergiler. 

Konutun çocuk odası olarak gösterilen hacimde, iç mekan  düzenlemelerinin 

çocu#un cinsiyeti ya da ki"ili#ine dair ipucu vermekten çok uzak oldu#u 

görülmektedir. $ekil 5.13’de görülen oda hacminin yedi,sekiz ya"larında bir erkek 

çocu#a ait olması "a"ırtıcı bir yakla"ım olarak de#erlendirilebilir.Düzenlemenin 

anlatı ile örtü"meyen özensiz seçimi, mekanın filmin akı"ında esas mekana oranla 

çok daha az yer tutması nedeniyle yalnızca görüntü esteti#ine dönük bir anlayı"la ele 

alındı#ını kanıtlar niteliktedir. Pencerelerin yer aldı#ı duvar düzleminde perdelerin 

cam ile hemyüz görüntü vermesi, gerçekte yüzeyde pencere bo"lu#u ve do#raması 

bulunmadı#ını göstermekte ve mekanın platoda yaratıldı#ının kanıtlamaktadır. 

Yata#ın yaslandı#ı duvar yüzeyindeki desenin tüm duvar yüzeyini kaplamadı#ı 

görülmektedir. Yakın plan çekimden anla"ıldı#ı üzere duvar kuma" kaplamadır. 

 
#ekil 5.13 : Samanyolu, 1965. !kinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, yatak 

odası. 

Filmin üçüncü mekanı olarak aktarılan konut, $ekil 5.14’deki karelerden izlenebilir. 

Filmin ahlaki açıdan dü"ük gösterilen ikinci kadın karakteri 60’lı yıllarda sayıca 

artan, çok katlı, biti"ik nizam apartman konutlardan birinde ya"amaktadır. Yönetmen 

Aksoy’un filmin temasını aktarmada sembolik  bir araç olarak kullandı#ı renk , 

burada da önemli bir araç olarak kar"ımıza çıkar. Konutun, film mekanı olarak 

kullanımında yüzey renklerinde bilinçli bir de#i"iklikler yapıldı#ı dü"ünülmektedir. 

Kuleli Yalı’da karakterlerin odalarında izledi#imiz mor ve ye"il renkler, burada  

birlikte kullanılmı"tır. Zülal’in e"i ile birlikte olan kadını ikna ederek aradan 

çekilmesini isteyen Nejat, pasif halinden kurtulunca Zülal, Nejat’a döner. Bu 
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birle"meye neden olacak karakterin konutunda bu nedenle, iki ana karakteri 

simgeleyen renklerin birlikte kullanıldı#ı dü"ünülmektedir. Ya"am alanında görülen 

cam bölmeli !skandinav moderni dolap, 50’li yılların Rasyonel mobilya örne#i 

olarak, dönemini yansıtır. Kapı giri"inde görülen içki servis ünitesi ya"am alanının  

donatılarından biridir. Konutun iç mekan donatılarında dönemin baskın Rasyonel 

anlayı"ı hakim iken, tavan aydınlatması olarak eklektik biçimsel özellikler ta"ıyan 

renkli cam aydınlatma kullanımı dikkat çeker . 

 

 
#ekil 5.14 : Samanyolu, 1965. Üçüncü konut. OGG, ahlaki de#erleri dü"ük bireye ait 

konut. 

Konutun yatak odası ya"am alanı ile görsel ba#lantısı devam eden ve beyaz  tül  

perde ile ayrılan  hacimdir.Sahnede sadece dik açılı, yalın, süslemesiz  yatak net 

olarak görüntülenmi"tir. Ah"ap kaplamalı, rasyonel biçimsel özellikler gösteren 

mobilya dönemin yaygın, sıradan üretimlerindendir.  

5.2.2 De%erlendirme: 

Filmin esas konutu olan Kuleli Yalı’nın Art Nouveau tarzı mimarisi, iç mekanda  

eklektik etkiler ile bütünle"ir. Toplumsal sınıflama açısından üst düzeyde yer alan 

aile tiplemesi, iç mekanda eklektik tarz ile e"le"mi"tir. !ç mekanda i"levsellikten çok 

niceliksel a#ırlı#ı ile yer alan Neo-Rokoko mobilyalar statü göstergesi olarak 

kullanılmı"tır. Evin konuklarının kabul edildi#i genel mekanlarında görülen altın 

yaldızlı ah"ap i"çili#i, oda hacimlerinde kısmen sadele"mi" ve masif a#aca 

dönü"mü"tür. Nejat’ın odasında ise, karakterin aileye sonradan katılan bir akraba 
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çocu#u olu"u temasını vurgularcasına mobilya detayları yalının geneline göre daha 

az bezemelidir. 

Esas konut iç mekan düzenlemesinde, 60’lı yılların yenili#i olan çok renklilik dikkat 

çekicidir. Yüzey renkleri canlanmaya ve konutun her  biriminde farklıla"arak  

kendini göstermeye ba"lar. Mobilya tarzları, kullanıcısının kimli#i ile tariflenmez. 

Mobilyanın belli bir dönemi yansıttı#ı ve henüz ki"iselle"medi#i bu dönemde, 

yönetmenin filmde izledi#i bir yöntem olarak, karakterlerin kimlikleri, ki"isel 

alanlarının- yani odalarının- yüzey ve tekstil renkleri ile tariflenmi"tir. Evin uçarı 

genç kızının odası canlı bir ye"il tonu iken, melankolik erkek karakter için oda 

yüzeylerinde mor renk uygulanmı"tır. Yine tekstil seçiminde genç kız odası için sarı-

ye"il tonlarında dö"emelik kuma" seçimi ve perdede görülen kıvrımlı detaylar ile 

kullanıcı hakkında fikir sahibi olunabilir. Gerçek mekan kullanımına ba#ımlı Türk 

sinemasında mekanının filme uyumu için yapılan müdahale, bu örnekte, mekanların 

duvar yüzey boyasında yapılan de#i"imden ibarettir. 

Filmin ikinci konutu, yine üst gelir grubuna ait bir aile konutudur. Genel iç mekan 

düzenlemesinde yine eklektik tarz hakimdir. Üçüncü konut kullanıcısının tiplemesi 

üzerindense, batılı ya"ama öykünen toplumun özgürlükçü anlayı"la de#i"en ancak 

yozla"an yüzü gösterilmektedir. Marjinal ya"amı ile toplumun reddetti#i karaktere ait 

konut modern iç mekan düzenlemesi ile tariflenir.  

5.3 A%layan Bir Ömür 

Yönetmen:Nejat Saydam 

Oyuncular:Ekrem Bora,Sema Özcan,Salih Güney 

Tür: Dram 

Yapım Yılı:1968 

Yapım:Acar Film 

Film, ölümcül bir hastalı#a yakalanan kadının, kocası ve kızı için yeni bir hayat 

hazırlamaya çalı"masını konu edinir. Vedat, özel bir lisede ö#retmendir. Bir kız 

ö#rencinin kendisi ile kurmaya çalı"tı#ı yakın duygusal ba#ı e"ine anlatır. $ermin 

ölüme yakla"tı#ını anlayınca bu genç kızla yeni bir aile olmalarını istedi#inden, 

sevgisiz, sert tavırlar ile ailesini kendinden uzakla"tırmaya çalı"ır (Url-79).  
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5.3.1 Filmin Mekanları 

Filmde üç ayrı konut iç mekanı görülür. $ermin ve ailesinin evi olarak görülen konut 

Bebek Hanzade Yalısı'dır. Filmde di#er konutların iç mekanına çok az yer 

verilmi"tir. Gerçek sahipleri ve yerleri tespit edilememi" olmakla birlikte  Vedat’a 

kar"ı platonik hisler ta"ıyan yüksek gelir grubuna dahil genç kızın konutu ve bu genç 

kızın sözlü oldu#u aynı gelir düzeyindeki gencin aile evi, sosyal statünün iç mekana 

yansıması üzerinden de#erlendirilecektir. 

Bebek’te bugün de varlı#ını sürdüren Hanzade Yalısı,12filmin esas konutudur. Mutlu 

bir aile evi olarak gösterilen konutun kullanıcıları, saygın bir ö#retmen ve ailesidir. 

Çalı"an kesimden, orta-üst gelir grubu sayılabilecek, yenilikçi bir aile olarak 

tanımlanabilirler.Bo#az kıyısında bir yalının orta –üst gelir seviyesindeki aileye ait 

olu"u garipsenecek bir detay olsa da filmde bu konu, çocu#un sa#lık sorunu  

nedeniyle deniz kıyısında ya"aması gereklli#i ile  açıklanmaya çalı"ılır. 

$ekil 5.15’de görülen karelerin ilki, konutun bugünkü durumunu göstermektedir.  

Konut kütlesinde 40’lı yıllarda yeni rasyonalizmin getirdi#i Bauhouse etkisi 

hissedilir. Dı" kapıdan itibaren tüm giri" holü ve merdiveni çevreleyen duvar 

yüzeyleri Art Deco tarzı dö"enmi" ah"ap panel kaplamadır. Giri" holündeki ayna ve 

vestiyer ünitesi metal profiller ile olu"turulmu" ve sade çerçeveli dikdörtgen bir ayna 

ile tamamlanmı"tır. 

 

 

 

 

                                                
 
12 Bebek Hanzade Yalısı: Sahibi Arif Hano#lu, dönemin popüler magazin dergisi ‘yeniyıldız’ın 
sahibidir. Adnan Menderes ile birlikte yargılanan ki"iler arasına adı geçmektedir. 60lı yıllarda film 
"irketlerine kiralanan konut, bugün Emirgan’da varlı#ını sürdürmektedir.(Url-81).  
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#ekil 5.15 : A#layan Bir Ömür,1968. Birinci konut. OÜGG, entellektüel aile konutu, 

giri" holü. 

Merdiven korkuluk sistemi, zeminden tavana dek uzanan metal lamalardan 

olu"turulmu" ,dikeylik vurgulanmı"tır. Bu anlamda giri" holünde genel anlamda 

rasyonel donatılar görülmektedir . 

$ekil 5.16’da görülen kareler konutun ya"am alanına aittir. Konutun tanınırlı#ını 

sa#layan iç mekan donatılarından biri, yemek ve ya"am alanını ayıran ferforje demir 

paravandır. Beyaza boyalı demirden paravan, artnouveau’ya özenen biçimsel 

özellikler ta"ır. Pencere kenarındaki düz tekstil ba"lıklı ayaklı aydınlatma 50’lerden 

itibaren sık görülen modern tarzda bir elemandır. 

Ya"am alanının yemek grubuna ayrılan bölümünde ah"ap yemek masası ve 

sandalyelerinde  eklektik etkiler görülür. Sandalyeler !ngiliz, Sheraton tarzının 

taklitlerindendir. Masanın arkasındaki depolama ünitesi, Neo-klasik tarzdadır. 

Pencere önünde görülen koltuk, bu grubun aksine,  dikaçılı, yalın, düz tekstilden 

,geni" oturumu ile Rasyonel biçimsel özellikler gösteren bir örnektir. Konutun üst 
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kotunda, odalara da#ılım galerili düzendedir. Ya"am alanında görülen koltuk  

Rasyonel detaylar gösterirken son karede  görülen kolçaksız mobilya açılı ayakları ve 

yalın hatları ile ‘50 modernizminin bir ürünüdür. 

 

 

 
#ekil 5.16 : A#layan Bir Ömür, 1968. Birinci konut. OÜGG, entellektüel aile konutu 

ya"am alanı. 

Bebek Hanzade Yalısının ebeveyn yatak odası "ekil 5.17’de gösterilmektedir. Çift 

ki"ilik yatak ba"ının ah"ap kaplamasında döneminin çok kullanılan artdeco kaplama 

tekni#i göze çarpar. Kabartmalı, e#risel çerçevesi ve taç  süslemelerin azaltıldı#ı,  

neo klasik  tarzın sadele"tirilme çabasıyla de#i"ime u#ratıldı#ı görülmektedir. Aynalı 

"ifoniyer, süslemede abartılı olmayan, ancak organik hatları vurgulanmı" bir 

parçadır. Bu dönem mobilyalarında bir yenilik olarak, Neo-Klasik tarza öykünen, 

ancak modernize etmeye çalı"an üslupsuz, ucuz mobilyalar görülmeye ba"lar. Yatak 

ba"ındaki komodin üzerinde, dönemin sık görülen aksesuarlarından gaz lambasından 

dönü"türülmü" aydınlatma elamanı görülür. Odanın genel eklektik düzeni içinde en 
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sade eleman alçak dolaptır. Tamamen yalın ve süsten uzak ah"ap dolap, hemen 

yanındaki raflı üniteden farklı olarak rasyonel biçimsel özellikler ta"ır. 

 

 
#ekil 5.17 : A#layan Bir Ömür,1968. Birinci konut. OÜGG, entellektüel aile konutu, 

yatak odası. 

Filmde izlenen ikinci konut, ö#retmenine kar"ı platonik duygular ta"ıyan genç kızın 

ailesiyle birlikte ya"adı#ı konuttur. Genç kız delidolu ve "ımarık karakteri yanında, 

ba#ları güçlü bir aile ya"amı ile tanıtılır. $ekil 5.18’de yeralan karelerden ilkinde,  

konutun, 1947-1957 yılları arasında  yapımı tamamlanan  ve Türkiye’nin ilk modern 

toplu konut projesi olan, 1.levent Toplu Konutları’nda yer aldı#ı algısı yaratılır. 

Konutun ya"am alanı çekimleri gerçek bir konutta de#il platoda gerçekle"tirilmi"tir. 

Ya"am alanı olarak yansıtılan karelerde sadece, eklektik tarzda metal, geçirgen bir 

paravan ile ayrılmı" hacimler gösterilir. Derinlik etkisini artırma amaçlı yerle"imleri 

ile arka planda klasik mobilyanın daha modern elemanlarla birlikte kullanıldı#ı 

dikkati çekmektedir. 60’ların ah"ap müzik dolabı da ya"am alanında yeralan modern 

bir iç mekan donatısıdır. 

 

#ekil 5.18 : A#layan Bir Ömür,1968. !kinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, 
plato. 
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Genç kıza ait yatak odasında, dairesel tablalı, kapitone ile dokulandırılmı" parlak 

kuma"tan yatak ba"ı, dikey ara elemanları ile Neo-Klasik tarzın modern ile 

birle"tirildi#i üslupsuz tarzdadır. Duvar yüzeylerindeki iri floral desenli ka#ıt 

kaplama 60’lı yılların sonunda ba"layan ve 70’ler boyunca görülen sık görülen  

yüzey  kaplamasıdır. Rasyonel biçimlenmeli lake dolap, metal i"çilikli süslemeleri ile 

esteti#in ön plana alındı#ı modern biçimlenme içindedir ($ekil 5.19). 

 
#ekil 5.19 : A#layan Bir Ömür, 1968. !kinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, 

yatak odası. 

Filmde yeralan son konut, genç kızın sözlüsü olarak gösterilen karakterin ailesi ile 

payla"tı#ı evdir. Kent soylu, saygın ve yüksek gelir grubuna dahil ailenin konutu için 

tek karelik bir görüntü mevcuttur. $ekil 5.20’de karede yüksek nitelikli Neo-Klasik 

biçimsel özellikler gösteren mobilyalar dikkati çeker. 

 
#ekil 5.20 : A#layan Bir Ömür,1968. Üçüncü konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, 

ya"am alanı. 

5.3.2: De%erlendirme 

Bebek Hanzade Yalısı filmin ilk konutudur ve  entellektüel yapısıyla öne çıkan orta- 

üst gelir grubuna ait olarak gösterilir. Filmde, özel derslerle normal gelirinin dı"ına 

çıkmı" bir ö#retmen olarak konutun kullanıcısı olabildi#i önemle vurgulanmı"tır.  

Konut iç mekanı, 50-60’lı yıllara ait modern biçimlenmeler ile ekletisizme özenen  

donatıları bir arada barındırır. Bu anlamda iç mekan düzenlemesi ailevi de#erleri 

destekleyen eklektik unsurlarla bulu"mayı sürdürür. Filmde görülen ikinci konutsa, 

yüksek gelir düzeyine ve ailevi de#erlere ba#lı kullanıcılara ait olmakla beraber, 
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genç kız karakter ile öne çıkar. Genç ve "ımarık karakterin ki"isel mekanı, dönemin 

moda yakla"ımıyla Neo Klasik tarza öykünen ancak tarzı, modernize ederek  

kullanan anlayı"la donatılmı"tır. Filmde en yüksek gelire sahip ailenin konutunda ise 

nitelikli Eklektik mobilyayı görürüz. Filmde gösterilen üç konut kendi içinde 

gruplandırıldı#ında filmde saygın, köklü bir geçmi" ile birlikte en yüksek gelire sahip  

aile üçüncü konutla e"le"tirilmi"tir. Eklektik tarzın en yo#un ve nitelikli 

hissettirildi#i, konut da üçüncüdür. Bu anlamda kaliteli eklektik donatı, köklü bir 

geçmi" ve yüksek sosyal statü göstergesi olmayı sürdürür.  

5.4 Buruk Acı 

Yönetmen :Nejat Saydam 

Oyuncular: Türkan $oray, Tanju Gürsu, Aliye Rona 

Tür: Dram 

Senaryo: Bülent Oran, Nejat Saydam 

Yapım yılı:1969 

Yapım:Acar film 

60’lı yılların sonuna do#ru, renkli film  çekimlerinin yeni yerine oturmaya ba"ladı#ı 

süreçte "tamamen renkli" afi" duyurusuyla tanıtılan film,dönemin klasikle"en 

melodramlarından biridir.Doktor olmak için istanbul’a kaçan Ülker'in, !lhan’la 

ya"adı#ı evlilik sırasında hayatına, yeni acılar katacak olan kayınvalidesi Fehiman 

girer. Konu, geleneksel geni" aile ortamında katı kuralları ile dominant ve gelenekçi 

bir karakter olan Fehiman karakterinin, entrikaları ile evlili#i bozmaya çalı"ması 

üzerinden geli"ir. Yalanlara inanan !lhan, çocu#unu Ülker’den uzakla"tırır. Yıllar 

sonra gerçeklerin ortaya çıkması ile aile biraraya gelir (Url-79). 

Filme konu olan ya"am biçimi, 70’li yıllara hazırlanan !stanbul’da, kent soylu  

ailesini yansıtır.  

5.4.1 Filmin mekanı 

Buruk Acı gerçek de#il platoda yaratılan bir sanal mekanda çekilmi" bir  filmdir. Ana 

mekan olarak, dı" mekan çekimlerinde Büyükada’da oldu#u dü"ünülen Neo-Klasik 

üslupta bir konak kullanılmı"tır. Konutun iç mekan çekimleri, Acar film paltosunda  
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gerçekle"tirilmi"tir. Film platosunda yaratılan sanal iç mekan, filme konu olan üst 

gelir grubuna dahil kent soylu ailenin ya"amını eklektik bir tarz ile sergilemektedir.  

Platoda yaratılan sanal içmekan, gerçek konut iç mekan dinamiklerini yansıttı#ı 

gerçe#inden hareketle incelenecektir. Asıl konut dı"ında, filmin bir kaç karesinde 

görülen, Ülker karakterinin evlenmeden önceki konutu ise, !stanbul dı"ındaki bir 

kasaba konutu olarak nitelendirildi#inden incelemeye alınmamı"tır. 

Platoda gerçekle"tirilen konut iç mekan çekimleri için ya"am alanı, çiftin yatak odası 

ve çocuk odası düzenlenmi"tir. Aynı "irketin yapımı olan pek çok filmde kullanılan 

bu dekor düzene#i, iki kottan olu"maktadır. Alt kotta görülen ya"am alanı temel film 

mekanı olarak kullanılır. Üst kotta yer alan odalara tek kollu bir merdiven ve galeri 

ile ula"ılmaktadır. Ya"am alanı genel oturum alanı, "öminenin tanımladı#ı özelle"mi" 

alan ve yemek bölümü"ekil 5.21’deki karelerden izlenebilir. Ya"am alanını saran 

duvar yüzeylerinin ah"ap lambri ile kaplandı#ı, bu ikincil kabu#un merdiven kovası 

dahil üst kota dek süreklilik gösterdi#i görülmektedir. !ç mekan donatıları anlamında, 

oturma elemanı olarak, dönemin sık görülen, kabaralı arkalıklı ve geni" oturumlu 

kısmen sadele"mi" formda kadife koltuklar görülmektedir. Kırmızı ve ye"ilin doygun 

tonlarda kullanımı dikkat çekicidir. $ömine kö"esi, koltukların önünde kıvrımlı 

ta"ıyıcı ayaklarla birle"tirilmi" lake cilalı sade hatlı ah"ap bir  sehpa ve  kristal cam 

aksesuarlı ayaklı aydınlatma elemanı ile eklektik bir tarz sergiler. Ya"am alanının 

di#er bir bölümünde görülen mermer sehpa, tablasındaki biçimsel sadele"me yanında 

ta"ıyıcı ayaklarda Eklektik izler ta"ımaktadır.  

Genel ya"am alanı içinde tariflenen yemek alanı, ah"ap yemek masası ve cam kapaklı 

sergileme ünitesi ile bir birlikte gösterilir. Kıvrımlı arkalı#ı ve deri oturumu ile 

sandalyeler ve süslemeli çerçevesiyle camlı ünite, Neo-Barok etkiler ta"ımaktadır. 

Yemek alanı bu anlamda ya"am alanındaki oturma gruplarına oranla daha kıvrımlı, 

süslemeli biçimsel özellikler ta"ımaktadır. Duvarda yeralan tablo ise sade hatlara 

sahip bir çerçeve içindedir. 
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#ekil 5.21 : Buruk Acı,1969. ÜGG, kent soylu aile ya"am alanı, plato. 

Sanal mekanının üst kotu, teknik çekim olanakları çerçevesinde kamera açılarının 

imkan verdi#i yükseklik ile olu"turulmu", dolayısıyla oldukça dü"ük bir tavan  

tanımlanmı"tır. Merdiven korkulu#unda görülen organik biçimli parmaklık sistemi, 

genel eklektik atmosfer ile uyumlu özellik ta"ır. Galeride, çekim tekni#i açısından 

derinli#i tarifleyen ve çarpıcı renkleriyle hareketli bir fon yaratan büyük boy bir 

duvar resmi göze çarpar. Dekor elemanı olarak kullanılan fon resmi 60’ların 

sonlarında gerçek konutların duvar yüzeylerinde de sıkça kar"ıla"ılan bir dekoratif 

eleman olmu"tur ($ekil 5.21). 

 
#ekil 5.22 : Buruk Acı,1969. ÜGG, kent soylu aile ya"am alanı, merdiven ve galeri, 

plato. 
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$ekil 5.23 platoda olu"turulan yatak odalarından kareler göstermektedir.Yeni evli 

çiftin galeriden girilen yatak odasında, düz hatlı, dik açılı, süssüz, doku ve desensiz, 

rasyonel mobilya kullanılmı"tır. Yatak ba"ı arkasındaki duvarda, dönem sinemasında  

dekor tekni#i anlamında sıkça ba"vurulan kuma"la fon olu"turma dikkat çeker. Canlı 

sarı renkli kuma" ile olu"turulan kabartmalı yüzey kaplaması, mekandaki lüks 

ö#esidir. Yatak yanındaki komodin ve aynalı "ifoniyer, yalın, dikaçılı, rasyonel 

biçimsel özellikler ta"ır. Ah"ap kaplama üzeri parlak cila, dönemin sık rastlanan 

sıradan mobilya uygulamasıdır. Komodin üzerinde görülen aydınlatma elemanı  da 

genel amosfer ile uyumlu modern bir çizgidedir. Platonun çocuk odası olarak 

düzenlenen hacminde de düz hatlı,fonksiyonel bir çocuk yata#ı ile mavi tekstil 

kaplamalı, yalın formlu,rasyonel bir kanepe ve duvarda yalın bir raf sistemi görülür. 

Süslemeli taçı ve kıvrımlı çerçeve detaylarıyla eklektik koltuk, odanın genel 

karakterine yabancıdır. 

 

 
#ekil 5.23 : Buruk Acı,1969. ÜGG, kent soylu aile ebeveyn ve çocuk yatak odaları, 

plato. 

Filmin esas karakterleri mekanın yüzey renklerini, kostümlerinde ta"ırlar. Bu 

etkile"im bazen aynı kuma"ın kostüm ve yüzey kaplama malzemesi olarak kullanımı 

"eklinde kar"ımıza çıkar. Dönem filmlerinin hemen tümünde görülen, oyuncu 

kostümünün fon ile uyumlu renkte tutulması gelene#i burada da kendini gösterir 

($ekil 5.24). 
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#ekil 5.24 : Buruk Acı, 1969.Yüzey kaplaması ve kostümde renk, doku birlikteli#i. 

5.4.2 De%erlendirme 

Film, geleneksel de#erlere, aileye ba#lılık ve sadakat gibi yüksek de#erleri 

benimseyen bireylerden olu"an,üst ekonomik gelir grubuna dahil kent soylu aile 

ya"amını konu almaktadır. Bu de#erlerin kar"ılı#ı olarak, iç mekan atmosferi 

eklektik donatılarla "ekillenmi"tir. Ailenin prestij alanı olarak de#erlendirilen ya"am 

alanı, de#erleri yansıtacak biçimleni"e sahiptir.Y atak odalarında ise ya"am alanından 

farklı olarak Rasyonel biçimleni"ler göze çarpar. Ancak Rasyonel mobilya, zenginlik 

ve lüksün yansıması olarak dü"ünülen eklektik obje ya da aksesuarlarla 

çe"itlendirilmi"tir. 

5.5 Yaralı Kalp 

Yönetmen: Remzi Jöntürk 

Oyuncular:Filiz Akın, Kadir inanır 

Tür: Dram 

Yapım: Acar film 

Yapım Yılı:1969 

Film, "ımarık bir zengin kızla, mühendis gencin hikayesidir (Url-79). 

5.5.1 Filmin Mekanları: 

Filmde yüksek gelir grubuna ait üç ayrı konut izlenebilmektedir. !lk konut, Ortaköy 

Suat Sadıko#lu yalısıdır.13 Filmde yüksek gelir grubuna dahil, kent soylu aileye ait  

olarak gösterilen konutun ya"am alanından kareler izlenebilmektedir. $ekil 5.24’de 
                                                
 
13 Suat Sadıko#lu Yalısı: Bo#aziçi köprüsü in"aatı sırasında yıkılmı"tır. $u anda Karayolları Tesisi 
olarak kullanılan binanın yerinde yeralmakta idi(Karayolları Kamula"tırma Dai.B"k,2014). 
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yer alan karelerin ilki, ba"ka bir filmden alınmı", konutun kütle mimarisi hakkında 

fikir verecek bir görüntüdür. Konutun giri" katında bütüncül bir mekan 

organizasyonu hakimdir. Giri" holü ve ya"am alanı tavandan sarkan bir ah"ap 

kiri"leme ile ayrılmı"tır. Giri"ten ba"layarak merdivene dek ah"ap lambri kaplama 

uygulanmı"tır. Duvarda, dönemin yeni ve popüler kaplama malzemesi olan   desenli 

duvar ka#ıdı kullanılmı", üzerinde süslemeli altın renkli ah"ap çerçeveler içinde ya#lı 

boya tablolar sergilenmi"tir. Pencerelerde çizgili, kırmızı ve ye"il kombinasyonu ile 

canlı renkli perde kullanılmı"tır. Ah"ap yemek masası tablası, üzerine konmu" cam 

tabaka ile birlikte kullanılmaktadır. Dö"emede ve merdiven kaplamasında ise canlı 

bir ye"il tonunda düz makine halısı kullanılmı"tır. Ya"am alanında aksesuar olarak 

a#ırlıkla antika de#erinde küçük boyutlu heykeller yeralmaktadır. 

Ah"ap sandalyeler, tarihselci bir bakı"la "ekillendirilmi" üslupsuz mobilyalardır. 

Koltuk ve sandalyelerde canlı tonlarda kadife kuma" kaplama kullanılmı"tır. Oturma 

grubu, Rasyonel biçimsel özellikler gösterir. $ömine önünde yeralan, tek renk kuma" 

kaplanmı" kulaklı berjer, rasyonel oturma grubuna uyum göstererek sadele"mi" neo 

klasik bir üründür. $ömine duvarında ah"ap lambri kaplama üzerindeki aplikler ve 

çift kollu "amdan, eklektik anlayı"ta elemanlardır. 
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#ekil 5.25 : Yaralı Kalp ,1969. Birinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, ya"am 

alanı. 

Filmin ikinci konutu günümüzde yine Ortaköy’de, Bo#aziçi Köprüsü altında yeralan 

bir di#er konuttur.14 $ekil 5.26’daki ilk kare konutun bugünkü durumuna dair 

foto#raftır.Filmde ya"am alanında iki kare izlenebilen konutun tanınırlılı#ı, büyük 

ölçüde yatay kayıtlı ah"ap salon kapısı ile sa#lanmaktadır. Duvar yüzeylerinde tek 

renk, açık tonda boya kaplama görülür. Dö"eme kaplaması ah"aptır ve üzerinde  

canlı ye"il renkte, desensiz makine halısı yeralmaktadır. Ya"am alanında giri"in 

hemen kar"ısında piyano yeralmaktadır. Oturma grubu Neo Klasik biçimsel 

                                                
 
14 Konut, bugünkü Ortaköy Karayolları tesisi kar"ısındaki klup binasıdır (Tuncay,2014). 
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özellikler göstermektedir. Dö"emelik kuma"ta seçilen iri desenli ancak açık gri renk 

ile mobilyanın klasik dönem etkisi hafifletilmi", görece sadele"tirilmi"tir. Ah"ap 

sehpa grubu ve ilk karedeki yazı masası ise ta"ıyıcı ayaklardaki e#risel çizgi  ve 

süslemeleri ile neo rokoko etkiler ta"ır ($ekil 5.26 ). 

 

 
#ekil 5.26 : Yaralı Kalp ,1969. !kinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, ya"am 

alanı. 

Filmde, gelir seviyesi yüksek, üçüncü konut olarak Rasyonalizmin etkili oldu#u 

mimari anlayı"la tasarlanmı", ancak çatı formunda geleneksel konuta gönderme 

yapan  bir yapı olan Kanlıca !kiz Yalı15  seçilmi"tir. $ekil 5.27, konutun bugünkü 

durumunu gösterir foto#rafını ve filmin karelerinden dı" mekan ve ya"am alanı 

görüntülerini içermektedir. Yapı, rasyonel mimarisi, çatı çözümünün iç mekanda 

hissedilmesi, beyaz dokusuz duvar yüzeyleri ve zeminde do#al ta" kullanımı ile iç 

kabukta ve "ömine gibi sabit donatılarında modern çözümler içerse de, iç mekan  

donatısı anlamında eklektik tutum sergiler. Giri" kapısını yanında görülen kolçaklı, 

simetrik taçlı arkalıklı kanepe ile, ön planda görülen rasyonel çizgideki koltuk grubu, 

farklı biçimsel özellikler ta"ımaktadır. 

                                                
 
15 Kanlıca ikiz yalı: Kanlıca sahilinde yer alan yalı, bugün Lacivert restoran adlı bir i"letmedir. 
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#ekil 5.27 : Yaralı Kalp ,1969. Üçüncü konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, ya"am 

alanı. 

Koyu renk masif tacındaki simetrik ah"ap i"lemeleri ile Neo-Barok biçimsel 

özellikler gösteren kanepe, yapının kütle karakterinden oldukça farklıdır. Ya"am 

alanının giri" kapısı tavandan zemine dek uzanan "effaf bir geçi"tir ve sabit 
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donatılarda rasyonel biçimsel özelliklere örnek olarak gösterilebilir. Kapının di#er 

yanında görülen camlı sergileme ünitesi de oturma elemanı gibi Eklektik tarzdadır.  

Konutun tanınırlı#ını sa#layan en önemli yapısal elemanı merdivenidir. Üst kota 

eri"imi sa#layan ah"ap döner merdiven, ye"ilçam filmlerinde sıkça görülen ve 

özellikle korkulukları ile akılda kalan yapısal bir elemandır. Merdiven yanında  

görülen kanepe, ah"ap sırtlıklı sedir oturumunu andıran, yalın hatlara sahip, canlı 

kırmızı kadife kuma" ile kaplı bir örnektir. Merdiven holü zemininde palladien do#al 

ta" kaplama görülür. Holün sonunda bir piyano ve önünde neo klasik ampir dönem 

etkileri gösteren piyanist taburesi vardır. Aynı karede, 50’ler modernizminin ürünü 

olan ah"ap kısa bir dolap ve üzerinde yine Rasyonel biçimsel özellikler gösteren bir 

masa üzeri aydınlatma elemanı dikkati çeker. 

Ya"am alanını ba"ka bir açıdan  veren son iki karede, pencere önünde, sarı dö"emelik 

kuma" kaplı üslupsuz bir oturma grubu yeralmaktadır. Koltukta Neo Klasik biçimsel 

özelliklerin sadele"tirilerek kullanılma çabası hissedilir. Son kare, konutun yemek 

alanını göstermektedir. Yemek grubu önceki karelerdeki eklektik özelliklere göre 

kısmen sade hatlara sahip chippandale taklidie#risel strüktürlü ah"ap sandalyeler ve 

masif ah"ap masadan olu"maktadır. Film karelerinde, !kiz Yalı’nın tanıdık 

kö"elerinden biri olan yemek alanı, burada da büfe üzerindeki kartal motifli ayna ile 

kar"ımıza çıkar.Ya"am alanınında mobilya ve tekstil seçimleri daha sade olarak 

nitelendirilebilir. Perde ve dö"emelik kuma"ta desensiz tek renk tercih edilmi"tir. 

Konutun yatak odasından iki kare görüntü alınabilmi"tir. Ayna kaplı, üç kapılı, 

simetrik süslemeli taçlı giysi dolabı ile, tek ki"ilik iki ayrı yata#ın yan yana 

kullanıldı#ı masif ah"ap yatak odası takımı, yatak ba"ındaki rozet ve taç süslemeleri, 

dolap ve yatak ba"ındaki e#risel biti"ler ve yüksek kabartmalı ayna kenarları ile neo-

barok biçimsel özellikler gösterir ($ekil 5.28). 

 
#ekil 5.28 : Yaralı Kalp ,1969. Üçüncü Konut. ÜGG, kent soylu aile konutu, yatak 

odası. 
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5.5.2 De%erlendirme: 

Film yüksek gelir grubuna dahil kullanıcılara ait üç ayrı konutta çekilmi"tir. Konut 

kullanıcılarının kent soylu olma ve gelir düzeyleri birbirine yakın oldu#undan 

hiyerar"ik bir sıralama mümkün de#ildir. Her üç mekandaiç mekan düzenlemelerinin 

eklektik tutum sergiledi#i görülür. !lk konut olan Suat Sadıko#lu yalısı, duvar 

yüzeyleride ah"ap kaplamaları ve mobilya seçimindeki rasyonel tutum ile 50’li 

yıllara daha yakın bir atmosfer sergiler,ancak bunun yanında yemek  bölümü  ve 

aksesuarlardaki tarihselci yakla"ım ile iç mekan düzenlemesinde eklektik bir anlayı" 

sergiler. Bu dönemde iç kabu#un sadele"mesi ikinci konut ile daha net hissedilir. 

Kütle mimarisi içe yansıması, duvar yüzeylerinin tek renk boyanması ve sabit 

donatılarda (kapı, "ömine ,vb..) Rasyonel çizgilerin hissedilmesi ile açıklanabilir. 

Ancak mobilya seçiminde tarihselci yakla"ım popülerli#ini korumaktadır. Aile içi 

ya"amının aktarıldı#ı öykü eklektikiç mekan ile e"le"tirilmi"tir. Son konut, Kanlıca 

!kiz Yalı, yeni evli çifte ait oldu#unda, ya"am alanında eklektik mobilyanın 

sadele"tirilmi" taklitlerinin tercih edildi#i görülmektedir.    

5.6 Herkesin Sevgilisi 

Yönetmen: Nejat Saydam 

Oyuncular: Türkan $oray, Tanju Gürsu 

Tür:Dram 

Yapım:Acar Film 

Yapım Yılı:1970 

Ya"lı bir konservatuar ö#retmeni i"ini bırakır ve besteler yapmak için evine kapanır. 

!lham almak için yaptı#ı gezide kendini Zeynep adıyla tanıtan bir kızın hem sesini 

hem de kendini çok be#enir. Zeynep kendisini çoban kızı olarak tanıtır fakat aslında 

büyük "ehrin en gözde sosyete güzellerindendir (Url-79).  

5.6.1 Filmin Mekanları: 

Filmde iki konut izlenebilmektedir. !lk konut, ya"lı besteciye aittir. Dı" çekimlerinde 

deniz kıyısında müstakil bir konut kullanılmı", iç mekan çekimleri ise Acar Filme ait 

platoda gerçekle"tirilmi"tir. Bu anlamda filmin ilk konutu sanal bir iç mekan olarak 

de#erlendirilerek incelenecektir. Filmin ikinci konutunun dı" çekimleri için Bebek 
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sahilde yeralan bir apartman kullanılmı"tır. !ç mekan çekimleri lokasyonu ve sahibi 

tespit edilememi" gerçek bir konuttur. !kinci konut, yüksek gelir grubundan, kent 

soylu olarak tariflenen ana karaktere ait iç mekan olarak irdelenecektir. 

Filmin ilk iç mekanı, Acar filmin aynı platoda çekilmi" 1968 yılı yapımı Buruk Acı 

adlı filmi ile yukarıda incelenmi"ti. Bu film için platoda, ünlü ve ya"lı bestekara ait 

oldu#u varsayılan sanal bir ya"am alanı yaratılmı"tır. $ekil 5.29’da yeralan karelerde 

görüldü#ü gibi, iki kottan olu"an platoda alt kot ya"am alanıdır. Donatılar eklektik 

mobilyalardan ve bir piyanodan olu"maktadır. Galeri altındaki hacimde ı"ık ve 

derinlik etkisini artırmak amaçlı vitray uygulanmı"tır. Son karede görülen iri floral 

desenli koltuk, formu ve kaplamasıyla 70’lerde sık görülen mobilyalardandır. 60’lı 

yıllardan kalma, oyuncu kostümünün yüzey renklerine uygun seçilmesi  anlayı"ı, 

koltukların dö"emelik kuma"ına uyumlu kostüm seçimi biçiminde tekrar kar"ımıza 

çıkar. 

 

 

 
#ekil 5.29 : Herkesin Sevgilisi,1970. Birinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu 

ya"am alanı, plato. 
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Ya"am alanının bir bölümü çalı"ma alanı olarak düzenlenmi"tir. $ekil 5.29’daki 

karelerde oymalı ta"ıyıcı ayakları ile görülen çalı"ma masası ve kavisli kolçaklarıyla 

geni" oturumlu koltuk, Neo Barok taklidi mobilyalardır. Duvarda görülen kitaplık ise 

Rasyonel, süsten uzak biçimsel özellikler ta"ır. 

Sanal mekanın üst kotu, "ekil 5.30’da gösterilmektedir. Üst kotta yatak odaları 

oldu#u sanı verilmektedir. Galerinin duvar yüzeylerinde iri floral desenli ve doygun 

ye"il tonlamalı kuma" kaplama kullanılmı"tır. Yatak odası olarak gösterilen hacimde  

duvar kaplaması ile benzer tonlardaki ba"lı#ıyla sıradan bir ayaklı aydınlatma yeralır, 

hacimdeki di#er donatı yo#un ah"ap süslemeleri olan Neo Rokoko taklidi bir 

karyoladır. 

 
#ekil 5.30 : Herkesin Sevgilisi, 1970. Birinci konut. ÜGG, kent soylu aile konutu 

galeri ve yatak odası, plato. 

Filmde izlenen ikinci konut, yüksek gelir grubuna dahil, "ehrin tanınmı" ve kent 

soylu ailelerinden birine sahip kadının yalnız ya"adı#ı konuttur. $ekil 5.31’de 

konutun ya"am alanından kareler izlenmektedir. Konut iç mekanı eklektik bir 

düzendedir. !lk karede kesme camdan üretilmi" eklektik tavan aydınlatmaları dikkati 

çeker. Genel atmosferdeki lüks göstergelerinden ilki aydınlatmalardır. Yemek grubu 

ve camlı büfe süslemeli detayları ile Neo Barok özellikler gösteren masif ah"ap 

mobilyalardır. Masa etrafında Neo-Klasik Chippandale taklidi sandalyeler görülür. 

Üçüncü karede görülen floral süslemeli dolap ve üzerindeki varak çerçeveli ayna 15. 

Loui dönemi, Neo-Rokoko biçimsel özellikler gösterir. Sol alt karede ya"am alanı 

giri"inde görülen ayaklı aydınlatma, i"lemeli ah"ap ve tekstilin birarada kullanıldı#ı  

etnik görüntülü bir aksesuardır. Sa# alt karede mermer "ömine önünde  siyah boyalı 

ah"ap aksamıyla desenli tekstil minderli  üslupsuz bir oturma grubu bulunmaktadır. 

Oturma grubu, kolçaklarındaki "ekillenme ile Geometrik Art nouveau tarzına yakın 

hissedilse de e#meçli bacakları ile üsluplar dı"ı bir görünüm vermektedir.Bu 

bölümdeki tavan aydınlatması yemek alanındakilerden daha sade hatlara sahiptir.   
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#ekil 5.31 : Herkesin Sevgilisi,1970. !kinci konut. ÜGG, kent soylu birey konutu 

ya"am alanı. 

5.6.2 De%erlendirme: 

Filmde sergilenen iki ayrı iç mekan da yüksek gelir seviyesinde, kent soylu  bireylere 

aittir. !lk konut olarak yansıtılan,platoda yaratılan sanal bir mekandır ve  

kullanıcısının sosyal statüsü ve ekonomik seviyesi ile ilgili mesaj vermekten çok 

uzaktır. Donatıların ve yüzey kaplamalarının özensiz seçimi, mekanın inandırıcılı#ını 

azaltmaktadır.Bu noktada platoda kurulan ya"am alanının filmin ikincil konutu 

olması, daha az detaylandırılmasına neden olmu" olabilir.  

Filmin ba"rol karakterine ait konut olarak tariflenen ve gerçek konut kullanımı 

anlamında  incelenen ikinci konut,  yine yüksek gelir grubu bireye aittir. Karakter, 

toplumda, sosyal ili"kileri ile tanınan, popüler, kent soylu ailenin yalnız ya"ayan 

kadın üyesidir. Kullanıcının aile ya da  yalnız ya"ayan birey olması konut iç mekan 

kurgusunda bir farklılık yaratmamı", kurgu eklektik iç mekan düzenlemesi ile 

"ekillenmi"tir. 
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5.7 Feryat 

Yönetmen:Orhan Elmas 

Oyuncular: Emel Sayın ,Tarık Akan 

Tür:Dram 

Yapım: Arzu Film 

Yapım Yılı:1972 

Film, çadır tiyatrolarında yeti"mi" güzel bir "arkıcı ile yoksul ve toy bir ö#rencinin 

a"kını konu alır. Ünlü "arkıcı,tanınmı" bir i" adamı ile beraberdir ancak girdi#i sosyal 

çevre onu de#ersiz ve  yoz bulmakta, dı"lamaktadır. Dı"arıdan görünenin aksine çok 

genç ve saf duygularıyla daha çok bir kurban portresi çizer (Url-79). 

5.7.1 Filmin Mekanları 

Filmde, yüksek gelir grubundaki "arkıcının yalnız ya"adı#ı konut ve alt gelir grubuna 

dahil üniversiteli gencin annesi ile payla"tı#ı konuttan kareler izlenir. Yüksek gelir 

grubu konutu, Sarıyer civarında oldu#u tahmin edilen bir yalıdır. Fakir gencin konutu 

ise, iç mekandan bir kaç kare ile tanımlanmı",  bulundu#u yer ve mimarisi hakkında 

fikir verilmemi" eski bir konaktır. Filmde ünlü "arkıcının, zengin sevgilisinden mali 

destek alarak sahip oldu#u konut, aslen gerçekte yüksek gelir grubunda yer alan, 

tanınmı" kentsoylu kullanıcıya aittir. $ekil 5.32, yüksek gelir grubu konutu ya"am 

alanından kareler içermektedir. !lk karede görülen ve konutun tanınırlı#ını sa#layan 

en önemli yapısal eleman, çelik halatlı korkuluk sistemi ile merdivendir. Merdiven 

basamaklarının dı" yüzeyleri ayna kaplanmı", yan duvar 60’lı yıllarda sık görülen 

cam seramik kaplama ile hareketlendirmi"tir. Merdiven holü aynı zamanda  ya"am 

alanının hazırlık mekanı olarak kullanılmaktadır. Bir iç bahçe gibi düzenlenen 

mekanda, plastik iplerden olu"turulmu" o dönemde sık kullanılan bahçe sandalyesi 

göze çarpar. 
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#ekil 5.32 : Feryat,1972. Birinci konut.ÜGG, kent soylu birey konutu, ya"am alanı. 

Ya"am alanı duvar yüzeylerinde, ah"ap kaplama ve koyu renk duvar boyası birlikte 

kullanılmı"tır. Kullanılan koyu renk, zemin kaplaması ve  mobilyalarda seçilen tonlar 

ile mekan, oldukça kasvetli bir atmosfere sahiptir. Çok sayıda mobilya  ve aksesuar 

bir arada kullanılmı"tır. Bir ço#unun tarihsel de#erde eserler oldu#u 

dü"ünülmektedir. Ancak, genel mekansal düzenlemede hepsinin birlikte 

kullanılması,  mekanın bir ya"am alanından çok sergileme özelli#i göstermesine 

neden olmu"tur denebilir. $ekil 5.32’de orta sa# karede görülen neo klasik, varaklı 

koltuk grubu, koyu renk ah"ap aksamlı Neo-Klasik kadife kaplamalı koltuk grubu, 

bezemeli piyano ve tavan aydınlatma elemanı eklektik biçimsel özellikler 

ta"ımaktadırlar. Ah"ap lambrili duvarda mermer "ömine ve üzerindeki oval çerçeveli 

ayna, konutun film karelerinde sık gördü#ümüz detaylarındandır. $ömine önünde 

görülen ah"ap aksamlı minderli koltuk ve yanındaki alçak sehpa, kıvrımlı ayakları ve 

sarmal ah"ap i"lemesi ile Neo-Rokoko tarzı biçimsel özellikler gösterir. Tavan 
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aydınlatmasının Osmanlı geleneksel aydınlatma elemanlarından esinlenen tarzı ile 

tarihselci bir ürün oldu#u söylenebilir. 

$ekil 5.33’de yer alan film karesi yüksek gelir grubu, kentsoylu kullanıcıya ait  

konutun yatak odasına aittir. Yalının yatak odasında, ya"am alanına oranla  sade 

biçimsel özellikler ta"ıyan bir yatak göze çarpar. Karyola, altın varaklı kenar 

dönü"leri ve geometrik dokulu ah"ap kaplamasıyla lüks görüntülü üslupsuz  bir 

mobilyadır. Yatak dı"ında odada yer alan di#er donatılar eklektik parçalardır. Klasik 

heykelcikler, duvar yüzeylerinde ya#lıboya tablolar ve eklektik oturma elamanı ile 

ya"am alanındaki yo#un mobilya kullanımı burada da kendini gösterir. 

 
#ekil 5.33 : Feryat,1972. Birinci konut. ÜGG, kent soylu birey konutu, yatak odası. 

Filmin ikinci iç mekanı, alt gelir grubundan, üniversiteli gencin annesi ile birlikte 

ya"adı#ı konuttur. Konuttan yalnızca gence ait yatak odasından kareler izlenir. $ekil 

5.34’de yer alan karelerde görüldü#ü gibi, odada az sayıda üslupsuz mobilya 

yeralmaktadır. Yatak ve çekmeceli depolama ünitesi yalın, süsten uzak, fonksiyonel  

ah"ap elemanlardır.  

 
#ekil 5.34 : Feryat, 1972. !kinci konut. AGG aile konutu, yatak odası. 

5.7.2 De%erlendirme 

Filmde izlenen iki konut, en üst ve en alt gelir gruplarına ait konut iç mekanlarını göz 

önüne serer. Esas konut, kaliteli i"çili#e sahip antika mobilyalarla donanmı", nitelikli 
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eklektik iç mekan karakteri ta"ır. !lk bakı"ta nitelikli eklektik iç mekan 

düzenlemesinin toplumsal ve ahlaki de#erlere ters dü"en ya"amı ile ele"tirilen "arkıcı 

karakteriyle e"le"tirilmi" olması ikilik yaratmaktadır. Ancak filmin ba"karakteri olan 

"arkıcının bu konutun sahibi de#il kullanıcısıdır. Aslen iç mekan karakteri, konutun 

asıl sahibi olan zengin, kent soylu,tanınmı" i"adamı ile e"le"tirilmektedir. Bu 

anlamda  nitelikli eklektik iç mekan karakterinin yüksek gelir, statü sahibi olmak ve 

kent soyluluk kavramlarının kar"ılı#ı olmayı sürdürdü#ü söylenebilir. Dü"ük gelir 

grubuna ait konut ise yalın, süsten uzak biçimlenmeye sahip üslupsuz donatılardan 

olu"maktadır 

5.8 Yaz Bekarı 

Yönetmen: Osman F.Seden 

Oyuncular: Tarık Akan, Gül"en Bubiko#lu 

Tür:Duygusal, komedi 

Yapım:Erler Film 

Yapım Yılı:1974 

!"adamı Orhan, hayatından bıkmı", mutsuz bir evlili#i olan bir adamdır. E"inin 

ilgisizli#i nedeniyle tüm zamanını çocu#u ile geçirmektedir. Karısı sadece kendini ve 

sosyal faaliyetlerini dü"ünen, sık sık da kıskançlık depresyonu gösteren  bir kadındır. 

Film küçük bir orkestranın "arkıcısı olan Leyla ile Orhan’ın arasındaki iyi niyetli 

yasak a"kı konu alan bir romantik komedidir (Url-79).  

5.8.1 Filmin Mekanları: 

Filmde genç ve zengin i"adamının müstakil konutu, genç "arkıcı kızın bir grup ya"lı 

insanla payla"tı#ı pansiyon konutu, i"adamının ailesine ait konut ve ba" karakterlerin 

birlikte ya"adıkları olmak üzere dört ayrı konut iç mekanı izlenebilmektedir. 

Filmde genç zengin i" adamının, e"i ve çocu#uyla payla"tı#ı konut, Sarıyer’de 

tariflenmektedir. Gerçek lokasyonu ve sahipleri tespit edilememi"tir. $ekil 5.35’de 

yeralan karelerde görüldü#ü gibi, konutun giri" holü, merdiven korkulu#unun 

eklektik tarzı dı"ında yüzey kaplamalarında  son derece do#al tonların kullanıldı#ı 

yalın bir iç hacimdir. Giri" holü ve ya"ama alanında geçi"lerde, do#al ah"ap 

çerçevelemeler kullanılmı"tır. Donatılar dikaçılı ve süsten uzaktır. Ancak tekstil 
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seçimlerinde renkli ve floral desenli kuma"lar tercih edilmi"tir. Aksesuar olarak o 

dönem konutlarında sıkça rastlanan renkli cam ba"lıklı gaz lambası kullanıldı#ı 

görülür. 

Duvarda kendinden desenli açık renk duvar ka#ıdı ve oturma grubunda kullanılan 

do#al tonlu düz kadife kuma" seçimi ile ya"am alanında monoton bir renk planlaması 

yapılmı"tır. Dönemin renk ve dokuyu birarada kullanan iç mekan anlayı"ından 

oldukça farklı, sakin bir iç mekan yaratılmı"tır. $ömine ve üzerindeki elips formlu 

ayna, süslemeden uzak duran ancak ah"ap detayları ile hareketlendirilmi" bir 

elemandır. !ç mekanda bu dönemde sık rastlanan sadele"me anlayı"ının hakim 

oldu#u söylenebilir. Ya"am alanının bir bölümünde tek renk ve desensiz tekstil ile 

sakin, yemek grubunun yeraldı#ı di#er bölümde renkli ve desenli kuma"lar ile   

hareketli bir düzen yaratılmı"tır. 

 

 

 
#ekil 5.35 : Yaz Bekarı,1974. Birinci konut.ÜGG, aile konutu, ya"am alanı. 
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$ekil 5.36’da yeralan karelerden, yüksek gelir grubu konutunun yatak odası 

izlenebilmektedir. Perde, yatak örtüsü ve koltuk kaplamalarında ya"am alanı ile aynı, 

pastel tonlu, desensiz kadife kuma" kullanılmı"tır. Yata#ın yanında görülen pirinç 

çerçeveli sehpanın yalın formu ve yatak ba"ının dikaçılı rasyonel formu, yatak 

ba"ındaki kordonetli süsleme ve eklektik masa üstü aydınlatması ile 

zenginle"tirilmi"tir. Yatak odasının genel karakteri için Neo Klasik tarzın modernize 

edilerek kullanıldı#ı, bu yakla"ımın Rasyonel donatı ile birle"tirildi#i söylenebilir.  

 

#ekil 5.36 : Yaz Bekarı,1974. Birinci konut. ÜGG, ailekonutu, yatak odası. 

Filmde izlenen ikinci konut, Ye"ilköy’de yer aldı#ı belirtilen bir ah"ap kö"ktür. 

Konut, ba" kahramanın bir grup ya"lı insanla payla"tı#ı bir pansiyon olarak 

tanımlanmı"tır. Bu anlamda alt-orta gelir grubuna dahil kullanıcıları olan  bir 

konuttur. Konutun ortak kullanım alanından kareler, "ekil 5.37’de görülmektedir. 

Duvar yüzeylerinde ka#ıt kaplama de#il canlı renklerde boya kaplama tercih 

edilmi"tir. Kö"kün iç mekanında genel olarak modern biçimsel özellikler ta"ıyan  

donatılar görülür. !lk karede, tek renk tekstil kaplamalı ve beyaz lake ah"ap aksamlı 

üslupsuz bir koltuk grubu yeralmaktadır. Aynı karede görülen perde ise 70’lerde 

yaygın etkisi hissedilen Art Deco tarzı desenli tekstil ürünüdür. Son karede görülen 

yalın, Rasyonel duvar rafı ve önündeki renkli minderli oturma grubu, beyaz lake 

kaplamalı yalın, süsten arınmı" Rasyonel biçimsel özellikler gösteren bir üründür. 
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#ekil 5.37 : Yaz Bekarı,1974. !kinci konut. AOGG, ya"am alanı. 

Filmde zengin i" adamının e"inin ailesi, orta gelir grubuna dahil, dü"ük e#itimli, 

sonradangörme bir aile olarak tanımlanmaktadır. Ailenin konutundan tek kare 

görülebilmektedir. $ekil 5.38’de yeralan kare,mekanın donatı detaylarını tam olarak 

göstermemekle birlikte, iç mekanda eklektik özellikler oldu#u söylenebilir. Dar 

alanda çok sayıda mobilya  kullanılmı"tır. Oturma grubunda berjer taklidi koltuklar  

göze çarpar. 

 
#ekil 5.38 : Yaz Bekarı,1974. Üçüncü konut. OGG, aile ya"am alanı. 

Filmin son konutu, ba"karakterlerin aslen evlilik dı"ı ancak masum, olarak 

yorumlanmı" birlikteliklerini sürdürdükleri konuttur. Birlikte ya"adıkları konut "ehir 

içinde, eski bir apartmanın çatı katı olarak tariflenmektedir. !ç mekan çekimlerinin 

birden fazla mekanda yapıldı#ı görülmektedir. Filmde konut ya"am alanından tek ve 

yatak odasından bir kaç kare izlenmektedir. $ekil 5.39’da yeralan karelerde 

görüldü#ü gibi, ya"am alanı olarak gösterilen hacimde açık mutfak ve yemek alanı 

birlikte çözülmü"tür. Oturma ve yemek grubununsade, yalın süsten uzak 

biçimlenmeleri ve parlak kırmızı, desensiz tekstil kaplı koltukları ile modern etkiler 
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ta"ıdı#ı görülür. Mobilyalar dönemin yalınla"ma e#ilimi ile Neo Klasik tarzın, 

modernize edilmi" kullanımını gösterir.  

 

 

 
#ekil 5.39 : Yaz Bekarı,1974. Dördüncü konut. ÜGG, bireyin ikinci evi. 

Konutun yatak odası olarak gösterilen mekan, aslen Karaca evinin yatak odasıdır.  en 

alt karede görüldü#ü gibi, odada kırmızı renk hakimdir ve yatak ba"ı rasyonel 

biçimlenmesiyle dikkat çeker. Duvardaki aplikler dı"ında eklektik bir donatıya 

rastlanmadı#ından filmde ya"am alanı olarak gösterilen mekan ile kısmen uyumlu 

gibi görünse de odanın geni"li#i ve donatı kalitesindeki farklılık ile ya"am alanından 

ayrılır. 

5.8.2 De%erlendirme: 

Filmde farklı sosyal satülere sahip bireylerin konut iç mekanlarını görmek 

mümkündür. !lk konut, yüksek gelir seviyesindeki aileye aittir.Anlatıdaki vurgu, kent 

soylu olmaktan ya da e#itim seviyesinden çok ekonomik düzey ile ilgilidir. Evli 

çiftin konutu sade hatlı mobilyaların, kadife kuma"larla birlikte kullanıldı#ı, rasyonel 

hatların lüks detaylarla bulu"turuldu#u, eklektik detayların sadele"tirilerek 

kullanıldı#ı 70’li yılların güncel iç mekan biçimleni"ini sergiler. !kinci konut alt-orta 
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gelir düzeyinde ki"ilerin barındı#ı bir pansiyon konuttur. !ç mekan biçimleni"inde 

rasyonel donatıların Art Deco tekstil ürünleri ile bulu"tu#u gözlenir.Üçüncü konut, 

orta gelir düzeyine sahip ancak lüks meraklısı, dü"ük görgü seviyeli olarak tariflenen 

aileye aittir. !ç mekanda eklektik taklidi mobilyalar görülür. Filmin son konutu , 

evlilik dı"ı birlikteli#in sürdü#ü konuttur. Anlatıda, toplumun ili"kiye bakı"ı ile ilgili 

bir vurgu olmadı#ı görülür. Gerçekte ili"kileri dönemin genel ahlak anlayı"ına ters 

dü"mekle birlikte kahramanlar manevi de#erlere ba#lı portreleri ile olumlu 

tiplemelerdir. Konutun !ç mekan biçimleni"inde yine sadele"tirilmi" eklektik 

mobilyalar ve dönemin pop üslubunu ça#rı"tıran canlı kırmızı renk kullanımı 

baskındır. Bu anlamda ilk ve son konut aynı erke#e ait, benzer ya" gruplarında 

kadınların ya"adı#ı evlerdir. !ç mekan biçimlenmesinde kullanıcı aile oldu#unda 

rasyonel donatı, eklektik aksesuarlar ve lüks detaylarla zenginle"tirilmekte, kullanıcı 

evli olmayan bir çift oldu#unda rasyonel biçimlenme  pop üslubu ça#rı"tıran detaylar 

ile kullanılmı"tır. Filmdeki en dü"ük gelir seviyesine sahip kullanıcılara ait konutta 

ise rasyonel, yalın, süslemeden uzak mobilyanın doygun renkli yüzeyler ile  

bütünle"ti#i görülmektedir.  

5.9 Ah Bu Gençlik 

Yönetmen:Orhan Elmas 

Oyuncular:Gül"en Bubiko#lu,Mesut Engin, !lhan Daner 

Tür: Duygusal, komedi 

Yapım: Sezer Film 

Yapım Yılı:1975 

Filmde gelenekçi, zengin bir i"adamının kumarbaz ve sorumsuz torunu ile, yolda 

tanı"tı#ı Karadenizli,cesur bir genç kızın komik a"k öyküsü anlatılır (Url-79). 

5.9.1 Filmin Mekanları: 

Kullanılan iki mekandan biri genç erke#in , di#eri yüksek gelir grubuna dahil, 

Anadolu kökenli dedenin konutudur. Genç kullanıcının evi, Esentepe Gazeteciler 

sitesinde yeralanve bugün de varlı#ını sürdüren müstakil evdir. Film mekanları 

ara"tırmalarında ilk sahibesi Ayhan Hanım’ın (Ayhan Ballısarı) adı ile anılır. 

Konutun bulundu#u mahalle toplu halde, Gazeteciler Kooperatifi olarak in"aa 
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edilmi", 1968’de bina el de#i"tirdi#inde yıktırılıp bu günkü kütle yaptırılmı"tır. 

Konut, sahibi Ayhan Hanım tarafından ‘70-‘76 yılları arasında film "irketlerine 

kiraya verilmi", 1976 yılında A#ır Ailesine satılmı"tır.16Zengin i"adamının konutu ise 

60’ lı yıllardan itibaren film mekanı olarak kullanılan ve ‘65 yılı Halit Refi# yapımı 

Kırık Hayatlar filmi ile daha önce irdelenen, Muammer Karaca evidir. Bu film ile, 

konutun on yıl içinde geçirdi#i iç mekansal de#i"im de izlenebilecektir. Genç kızın 

köydeki evi ise, !stanbul dı"ı bir konut kapsamında oldu#undan,  incelemeye 

alınmamı"tır. 

Filmin ilk mekanı olarak incelenecek konut, günümüzde A#ır ailesine aittir. $ekil 

5.40’da konutun bugünkü kullanımından görüntüler yeralmaktadır. Geçen elli yıllık 

sürede, konutun yapısal özelliklerinde büyük de#i"iklikler görülmez. Filmde görülen 

mekanlar içinde merdiven ve "öminenin aynen korundu#u, "öminenin önündeki bar 

ünitesinde de#i"iklik yapıldı#ı görülmektedir.  

 
#ekil 5.40 : Doç.Dr.Aygül A#ır ve ailesine ait konut. 

Filmde zengin i"adamının sorumsuz torununa ait olarak gösterilen konut, 70’ler 

Türkiyesi’nin özgürlükçü, ba#ımsız çizgisinde, yalnız ya"ayan, bekar genç adamın 

ki"isel mekanı olarak yansıtılır. Rasyonel mimari örne#i olarak in"aa edilmi" olan 

konut, giri" ve üst kat olmak üzere iki kotlu müstakil bir birimdir. Film çekimi, giri" 

katındaki ya"am ve yemek alanında gerçekle"tirilmi"tir. !ç mekanın genel 

karakterinde, kütle mimarisini yansıtan Rasyonel biçimleni"i görmek mümkündür. 

Yalın, dikaçılı, süslemeden arınmı", Rasyonel donatı anlayı"ı, oturma gruplarından 

aydınlatma ve aksesuarlara dek her detaya yansımı"tır. 

                                                
 
16 Konutun bugünkü sahipleri Doç.Dr.Aygül A#ır ve ailesi ile yapılan ki"isel görü"me, 10.06. 2013. 
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#ekil 5.41 : Ah Bu Gençlik,1975. Birinci konut. ÜGG, genç birey konutu, ya"am 

alanı. 

$ekil 5.41, konutun ya"am alanından görüntüler içermektedir. Giri" katında, açık 

plan düzenindeki ya"am alanında yalın, tekstil kaplı,kolçaklı rasyonel oturma grubu 

dikkati çeker. Tekstil renklerinde do#al tonlar ve kırmızının bir arada kullanıldı#ı 

görülmektedir. $ömine önünde, do#al ah"ap kaplaması,yalın prizmatik kütlesi ve 

süsten uzak detayları ile Rasyonel bir bar ünitesi yeralır, cephesinde açılan 

bo"luklarla kütle etkisi hafifletilmi"tir. $ömine duvarı, parlak kırmızı boyası ile 

mekanın ye"il duvar yüzeylerine kontrast olu"turur. Oturma grubu arkasında, 

70’lerde sıkça rastlanan beyaz lake kaplamalı yemek grubu yeralmaktadır. Lake 

kaplama depolama ünitesi, prizmatik formunun yanısıra bardan farklı olarak çizgisel 

renk farkları ve pirinç kulplar ile süsleme detaylarına sahiptir. Yemek masasına ait 

sandalyeler sırttaki zarif, dantelsi çizgileri ile 18.Yüzyıl !ngiliz, Chippandale taklidi 

biçimleni"ler gösterir. Aynı karede pop üsluptaki aydınlatma elemanının yanında 

yemek grubu üzerinde, mum formlu ampulleri ve e#risel pirinç gövdesi ile eklektik 

yemek alanı aydınlatması da göze çarpar. Yemek grubu, konutun genel Rasyonel iç 

biçimleni"ine eklenmi" eklektik tarzıyla dikkat çeker. Perde ve tüm tekstil 

ürünlerinde, dokusuz, desensiz,  tek renk kullanımıyla yalınlık hakimdir. 

Filmin büyük bölümü merdivenin ba"langıç alanında çekilmi"tir. Mobilyalar ve 

aydınlatma elemanı gerçekte burada yer almamasına kar"ın bazı sahnelerde yerleri 

de#i"tirilmi", bu alan sıkça kullanılmı"tır. $ekil 5.42 karelerinde görülen aydınlatma 
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elemanı, o yıllarda Türkiye’de yeni yeni yerbulmaya ba"layan pop etkilerin 

yansımasıdır. Sarı-beyaz renkli pleksi malzemeden üretilmi" pop aydınlatma elemanı 

büyük olasılıkla dönemin önemli firması Tekar Aydınlatma üretimidir17. Film çekimi 

sırasında yeri sıkça de#i"tirilerek pekçok sahnede kullanılmı"tır. 

 

 
#ekil 5.42 : Ah Bu Gençlik,1975. Birinci konut. ÜGG, genç birey konutu, ya"am 

alanı. 

Filmin ikinci konutu, yüksek gelir grubuna dahil Anadolu kökenli bir i"adamı 

profiline aittir. Geleneksel de#erlere ba#lı profilin konutu, daha önce, ‘65 yılı yapımı 

Kırık Hayatlar filminde incelenenen Ye"ilköy-Muammer Karaca evidir. Filmde 

konutun ya"am alanı ve bir yatak odası görülür. $ekil 5.42’de yeralan kareler, 

konutun ya"am alanından görüntüler ta"ımaktadır. !lk karede görüldü#ü gibi, dö"eme 

ve merdiven basamakları, duvardan duvara  kırmızı vinil malzeme ile kaplanmı"tır18. 

Konutun sabit mobilyası olan yemek bölümü depolama ünitesi dı"ında, Rasyonel 

mobilyaya rastlanmaz. Pencere önünde görülen oturma  grubu, kolçaklardaki dolgulu 

tekstil kısımlar, kıvrımlı bacaklar ve kıvrımlı arkalık çerçevesi ile Neo Rokoko 

tutumun biçimsel özelliklerini ta"ır. Kaplamada açık renk üzerine floral desenli 

dö"emelik kuma" kullanılmı"tır. Mobilya grubu ortasında dairesel mermer sehpa 

yeralmaktadır. Koltuk gruplarının yanında yeralan sehpa üzerlerindeki  masa üstü 

aydınlatmalar pirinç ve seramik gövdeli eklektik  elemanlardır. Aynı karelerde, mavi 

kadife kaplamalı Neo-Klasik Chesterfield modeli bir kanepe dikkati çeker. Renk 

seçimi koyu tonlamalı ve yo#undur. 

                                                
 
17 Prof.Dr.Filiz Özer’in dönem tanıklı#ı ile Tekar Aydınlatmanın, 1960’lı yılların tanınır modern 
aydınlatma elemanları üreticisi oldu#u ö#renilmi"tir. 
18 M.Karacanın kızı Tunca Tuna ile görü"mede, vinil dö"eme kaplama malzemesinin, Karaca tiyatrosu 
için !ngiltere’den getirildi#i, malzemenin kalan kısmının evde kullanıldı#ı ö#renilmi"tir.(Tuna, 2013) 
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#ekil 5.43 : Ah Bu Gençlik, 1975. !kinci konut. ÜGG, kırsal kökenli aile konutu, 

ya"am alanı. 

5.9.2 De%erlendirme 

Film iki farklı profilin ki"isel mekanlarını sergilemektedir. !lk çekim mekanı olan 

Ayhan Hanım Evi sorumsuz, bekar, genç erkek karaktere aittir. Genel iç mekan 

karakterinin, 60’lar filmlerinde oldu#u gibi modern iç biçimleni"e sahip oldu#unu 

görürüz. Filmde gelenekçi baba figürüne ra#men, genç adam yalnız ya"amaktadır. 

Ya"adı#ı hayat 60’lar filmlerindeki kadar reddedilmi" ve dı"lanmı" gösterilmez. 

Bekar genç, ailevi düzenden uzak ve sorumsuz bir ya"am sürmektedir. Ve modern 

biçimleni"li iç mekan, bu kısmen marjinal karaktere uygun bulunmaya devam 

etmektedir. Konutun ya"am alanında önemli bir rol üstlenen bar ünitesi 60’ların 

ortalarından ba"layarak, kentli konut ya"am alanlarında sık rastlanan sabit 

mobilyalardan biridir. Ayrıca ya"am alanında geçen pek çok planda gördü#ümüz Pop 

aydınlatma elemanı, tasarım ve üretimde popüler etkilerin batıdan on yıllık bir 

gecikme ile hayatımıza girdi#ini kanıtlar niteliktedir. Konutun genel iç mekan 

karakterini Rasyonel biçimlenmeli donatılar olu"tursa da yemek bölümünde  Neo 

klasik mobilyanın beyaz lake kaplama ile modernize edildi#i görülür. Eklektik 

mobilya bu anlamda sadele"tirilerek Rasyonel mobilya ile birlikte kullanılmaktadır. 

!kinci çekim mekanı olan Muammer Karaca Evi , daha önce 1965 yılı yapımı Kırık 

Hayatlar filmi ile irdelenmi"ti.  
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5.10 Öyle Olsun 

Yönetmen: Orhan Aksoy 

Oyuncular: Tarık Akan, Müjde Ar, Ay"en Gruda 

Tür: Duygusal, komedi 

Yapım:Arzu  Film 

Yapım Yılı:1976 

Bir gazetede muhabir olarak çalı"an Ferit, zeytinya#ı kralı ve eski bir pehlivan olan 

Hulusi Bey hakkında asılsız haberler yapar. Tazminat ödemek zorunda kalan 

gazetesini kurtarmak için  i"adamının kızı ile yakınla"maya çalı"ır (Url-79). 

5.10.1 Filmin Mekanları 

Filmde biri yüksek gelir , di#eri orta gelir grubuna dahil karakterlere ait iki konut 

izlenir. !"adamının, kızıyla birlikte kullandı#ı konut daha önce 1968 yılı yapımı 

A#layan Bir Ömür filmi ile incelenmi" olan, Bebek- Hanzade Yalısıdır. Bu film ile 

konut iç mekanının sekiz yıl içinde nasıl bir de#i"im geçirdi#i irdelenecektir. Genç 

gazetecinin yalnız ya"adı#ı konut ise niteliksiz bir apartman katı olarak tariflenmi"tir. 

Eski bir pehlivan olan zengin i"adamı Hulusi Bey, geleneksel de#erlere ba#lı bir 

karakterdir. Ailenin konutu olarak seçilen Bebek- Hanzade yalısı bu dönemde, 1968 

yılı yapımı filmde görülen karakterinden oldukça uzak bir iç mekan karakteri 

gösterir. Konutun dı" mekan görüntülerinden ba"layarak giri" ve ya"am alanı "ekil 

5.44’de yeralmaktadır. Giri" holünde duvar yüzeylerinin tamamı tavana dek ah"ap 

kaplamalıdır. Kapının yanında yeralan aynalı dresuvar taçlı çerçevesi ve varaklı 

i"lemeleri ile göze çarpar. Ayna, Neo Klasik tavan aydınlatması ve merdiven 

korkuluk sistemi eklektik biçimsel özellikler ta"ımaktadır.  

!ç mekan genel anlamda bir doku ve form çe"itlili#i içindedir.!lk karede görülen 

eklektik lambader, oymalı i"lemeli ah"ap aya#ı ve tekstil kaplamalı ba"lı#ı ile 

dönemin sık rastlanan neo klasik tarza öykünen sıradan objelerinden biri olarak kabul 

edilebilir. Aynı karede 70’lerde sık kullanım bulan geometrik desenli kadife kuma" 

ile kaplanmı", yalın hatlı, alçak bir koltuk göze çarpar. Bu dönemde televizyonun, 

ya"am alanlarında önemli bir iç mekan objesi olarak girdi#i görülür. Kö"edeki ah"ap 

raf ünitesi önceki filmde de yeralan eklektik bir objedir. Ya"am ve yemek alanlarını 
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ayıran demirden paravana perde eklenerek mekanların görsel ba#lantısı 

sınırlanmı"tır. Son karede, oniks oldu#u tahmin edilen, organik formlu do#al ta"tan 

raf ünitesi ve beyaz lake kaplamalı Neo Barok sehpa görülür. 

 

.

 
#ekil 5.44 : Öyle Olsun,1976. Birinci konut. ÜGG, kırsal kökenli aile konutu, dı" ve 

iç mekan. 

Konutun yatak odası iki hacimden olu"maktadır. Oturma, çalı"ma ve yata#ın yer 

aldı#ı bölümler dekoratif perde ile birbirinden ayrılmı"tır. $ekil 5.44’de, 70’li 

yıllarda görülmeye ba"layan duvar ka#ıdı uygulamalarının bir örne#i olarak floral 

desenli duvar ka#ıdı ve koyu fonlu desenli perde göze çarpar. Pencere önünde kadife 

kaplı kanepe sade, süsten uzak,geni" oturumlu biçimiyle 70’lerde sık görülen 

biçimsel özellikler ta"ır. Yata#ın yeraldı#ı hacimde aynı floral desenli duvar ka#ıdı 

devam etmektedir. Ah"ap yatak ba"ındaki süslemeli taç sadele"tirilmi" neo klasik 
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biçimsel özellikler göstermektedir. Yatak yanındaki komodinler üzerinde, renkli 

ta"lar ile ı"ı#ı kıran üslupsuz bir metal lamba yeralmaktadır. 

 

 
#ekil 5.45 : Öyle Olsun,1976. Birinci konut. ÜGG, kırsal kökenli aile konutu, yatak 

odası. 

Filmin ikinci konutuolarak izlenen, genç gazetecinin ya"adı#ı konut, hangi semtte 

yeraldı#ı bilinmeyen bir apartman dairesidir. Filmde konutun ya"am alanından 

kareler izlenir. $ekil 5.46’da yer alan kareler orta gelir düzeyinde, genç bekar erke#in 

ya"am alanından görüntüler içermektedir. 

 

 
#ekil 5.46 : Öyle Olsun,1976. !kinci konut.OGG, genç birey konutu, ya"am alanı. 
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Konutun ya"am alanında çok sayıda koltuktan olu"an oturma grubu dikkat çeker. 

Üçlü ve tekli birimlerden olu"an oturma grubu rasyonel biçimsel özellikler gösteren, 

yalın, geni" oturumlu,tümüyle kadife kaplanmı" döneminin sık rastlanan  

mobilyalarındandır. Duvar yüzeylerinde iri floral desenli duvar ka#ıdı kaplıdır. Film 

çekimi sırasındaki müdahale ile pencere yanındaki duvar yüzeyine büyük boy görsel  

eklenmi"tir. Pencerelerde mavi ve kırmızının canlı tonlamalarında düz perdeler ve 

neo klasik perde bantları  kullanılmı"tır. Ortada görülen masa ve sandalye, bu 

yıllarda sık görülen lake kaplamalı üslupsuz mobilyalardır. Tavanda görülen 

aydınlatma ise eklektik biçimsel özellikler ta"ır.  

5.10.2 De%erlendirme 

Yüksek gelir grubuna dahil gelenekselci aile konutu olarak incelen Bebek Hanzade 

yalısı 1976 yılı iç mekanı incelendi#inde,  konut kütlesinde ve iç mekanın yapısal 

elemanlarında görülen  modern biçimsel etkilerin iç mekan donatıları ile örtü"medi#i 

görülür. !ç mekan karakteri eklektik biçimsel özellikler ta"ımaktadır. Mobilyalar, 

genel anlamda Neo Klasik ve Neo Barok tarzın  kısmen sadele"tirilmi", modernize  

edilerek uyarlanmı" biçimsel özellikler ta"ımaktadır.  

Orta gelir grubuna dahil ve bekar ya"ayan gencin konut iç mekan düzeninde, önceki 

yıllardan farklı olarak rasyonalist etkilerin azaldı#ı eklektik özellikler gösteren 

donatıların arttı#ı dikkat çeker. Konut iç mekanı bu anlamda  kullanıcının ya"am 

biçimiyle farklıla"ma göstermemi"tir. 

5.11 Aile Kadını 

Yönetmen: Kartal Tibet 

Oyuncular: Müjde Ar, Muhte"em Demira# 

Tür: Dram 

Yapım: Uzman Film 

YapımYılı: 1983  

Pınar, varlıklı kocası ve kızı ile mutlu ve varlıklı  bir hayat sürmektedir. Geçmi"e 

dair unutmak istedi#i bütün hatalarıyla eski sevgilisi aniden evine gelir. Yalanlar 

üzerine kurdu#u mutlu hayatı karanlık geçmi"inden gelen bu adamla beraber alt üst 

olur (Url-79).  
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5.11.1 Filmin Mekanları 

Filmin tek iç mekanı, yüksek gelir grubuna dahil ailenin konutu olarak gösterilen bir 

apartman dairesidir. Konutun yeri ya da gerçek sahipleri hakkında bir bilgi mevcut 

de#ildir. Ancak 1980-90 yılları aralı#ında çekilmi" pek çok film için iç mekanında 

hiç bir de#i"iklik yapılmadan kullanılmı",tanınırlı#ı yüksek bir konuttur.$ekil 

5.47’de konutun  ya"am alanına ait görüntüler bulunmaktadır. Mekanda yer alan tüm 

mobilyaların ekletik tarzdaoldu#u görülür. Giri" ve ya"am alanı arasındaki geçi" kot 

farkı ile sa#lanmı"tır. Geçi"te görülen Neo-Klasik masif ah"ap korkuluk elmanları, 

sabit donatının da eklektik tarzı destekledi#ini göstermektedir. !lk karede giri" holü 

duvarında görülen ve dresuar olarak kullanılan komod Neo-Klasik bir mobilyadır. 

!kinci karede görülen masa Viktorian dönemi, !ngiliz mobilya taklitlerindendir. Masa 

etrafındaki sandalyeler Neo-Barok biçimsel özellikler ta"ırlar. Aynı karede kö"ede 

görülen camlı te"hir dolabı, 80’li yıllarla birlikte ya"am alanında sık görülmeye 

ba"lanan bir elemandır ve eklektik biçimsel özellikler ta"ımaktadır. Yakın plan 

çekimlerin görüldü#ü karelerde, eski gaz lambalarından üretilmi" aydınlatmalar ve 

duvarda çerçeve içinde eski yazı örnekleri ile aksesuarlarda da  geçmi"e öykünen bir 

anlayı" dikkati çeker. Ya"am alanının sade hatlı alçak dolapla ayrılmı" di#er 

bölümünde yalın hatlara sahip rahat oturumlu, tamamen tekstil kaplı L formlu, sabit 

oturma grubu yeralmaktadır. Rasyonel çizgilere sahip pastel renkli dö"emeli oturma 

grubu ortasında, geleneksel bir ah"ap sehpa dikkati çeker. $ömine ve oturma grubu 

ya"am alanının rasyonel , süsten uzak biçimlenme içindeki donatılarıdır. Ancak genel 

atmosfer içinde a#ırlık eklektik aksesuar ve mobilyalardadır. 

Son karede konutun çalı"ma odası görülmektedir. Kitaplık tüm duvar yüzeyine ikinci 

bir kabuk olarak giydirilmi"tir. Kitaplı#ın cam kapaklı bölümleri ve çalı"ma masası 

olarak kullanılan ni"in, kemer formuyla biçimlendirildi#i görülür.Yazı masası olarak 

kullanılan modülün önünde yeralan sandalye 19.Yüzyıl !ngiliz mobilyası taklidi bir 

üründür. 
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#ekil 5.47 : Aile Kadını,1983. Birinci konut. ÜGG, aile konutu, ya"am alanı. 

 Konutun yatak odasından ise tek kare izlenebilmektedir ($ekil5.48). A#ır eklektik 

biçimlenme burada da kendini gösterir. Boy aynası olarak kullanılan, büyük boyutlu 

ayna, taç kapılardan esinlenilerek imal edilmi" olabilir. Üzerindeki ah"ap 

süslemelerde neo klasik etkiler de görülmektedir. Ayna önünde Neo-Rokoko bir 
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tabure dikkati çeker. Sa#daki küçük aynalı sehpa, neo rokoko biçimsel izler ta"ırken 

solda geleneksel bir sandık görülür. 

 
#ekil 5.48 : Aile Kadını,1983. Birinci konut. ÜGG, aile konutu, yatak odası. 

5.11.2 De%erlendirme 

Filmde yüksek gelir grubuna dahil ailenin konutu izlenmektedir. Anlatıda ailenin 

ekonomik seviyesinin yüksekli#i dı"ında, kent soylu olmak ya da entellektüellik 

anlamında bir vurgu yapılmamı"tır. !ç mekan düzenlemesinde a#ır bir eklektik tarz 

hakimdir. Ya"am alanında "ömine önü ikincil oturma grubu dı"ındaki tüm mobilyalar 

eklektik tutum içindedir. Oturma grubu yumu"ak hatlı, tamamı kadife kuma" 

kaplamalı, alçak, geni" oturumlu kullanımıyla 80’li yıllarda sık görülen  

mobilyalardandır. Kitaplık i"levindeki ah"ap kaplama ikinci kabukta kemer 

kullanımı, 80’li yıllarda popüler olan arabesk kültürün izlerini barındırır. Bu gerçek 

konut iç mekanı, o yıllarda geleneksel ve dini motiflerin içmekanda obje ve mobilya 

düzeyinde kullanımına  uygun bir örnek olu"turmu"tur. 

5.12 Bir Kadın Bir Hayat 

Yönetmen: Feyzi Tuna 

Oyuncular: Türkan $oray, Cihan Ünal, Fato" Sezer, Güler Ökten, Engin !nal 

Tür: Drama, Romantik 

Yapım:Mine Film 

Yapım Yılı: 1985 

Film kocası, çocu#u ve evi arasında ya"ayan, monoton bir hayatın bunalıma itti#i bir 

kadının öyküsüdür. Onbe" yıllık bir evlili#in sonunda e"inin kendisini aldattı#ını 

ö#renince kocasından bo"anır, evlenmeden önceki i"ine döner. Bu sırada, kendisi 
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gibi yanlı" bir evlili#in bunalımlarını ya"ayan bir adamla tanı"ır. Kendilerine yeni bir 

dünya kurmak üzere olan ikili, beraberlikleri için çevreyle mücadeleye girerler (Url-

79). 

5.12.1 Filmin Mekanları 

Filmde ba"karakterin sorunlu aile ya"antısının geçti#i apartman dairesi; bo"anmanın 

ardından yalnız ya"adı#ı konut; evli ablanın konutu ve sekreterli#ini yaptı#ı 

i"adamının konutu olmak üzere dört farklı konut izlenebilmektedir. 

!lk konut, orta-üst gelir düzeyindeki aileye aittir. Dubleks bir apartman dairesi olan 

konutun kullanıcıları e#itim seviyesi yüksek bireylerdir. $ekil 5.49’da görülen 

karelerde ya"am alanı genel iç mekan biçimlenmesinin yalın hatlarla olu"turuldu#u, 

çerçevelemeler ve giydirmeler ile koyu renk ah"abın iç mekanda hakim malzeme 

oldu#u dikkati çeker. Dı" kapı ve oda giri" kapılarında kemer formlu biçimlenmeler 

görülür. Kabuk bu anlamda Neo Klasik bir yakla"ımla giydirilmi"tir. 

 
 

 
#ekil 5.49 : Bir Kadın Bir Hayat,1985. Birinci konut. OÜGG, aile konutu, ya"am 

alanı. 

Yemek grubu sandalyelerinde kısmi bir ah"ap süsleme görülsede, oturma grubunda   

rasyonel biçimlenmenin hakim oldu#u hissedilir. Oturma grubu tümüyle düz renk  

kadife kaplamalı rahat oturumlu koltuklardan olu"maktadır. Sehpalar rasyonel 

formda dikaçılı, yalın ah"ap elemanlardır. Ya"am alanının duvar yüzeyleri açık renk 
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boya ile kaplanmı" perdelerde de düz açık renk kuma" tercih edilmi"tir. Aydınlatma 

elemanlarından tavan aydınlatması, ilk karede kısmen görüldü#ü üzre, kesme cam 

malzemeli eklektik bir üründir. Ya"am alanı kö"esinde görülen masa üstü lokal 

aydınlatma elemanı ise yalın formlu bir abajur ve süslemeli bir ayaktan olu"maktadır. 

Filmin ikinci konutu kadının bo"anmanın ardından yalnız ya"adı#ı apartman 

dairesidir. Çalı"maya ba"layan karakter orta ekonomik gelir seviyesinde bir ya"am 

sürmektedir. Konutun ya"am ve yatak odasından kareler izlenmektedir. $ekil 5.50’de 

görülen kareler konutun ya"am ve yatak odası hakkında fikir vermektedir. Ya"am 

alanında rasyonel bir oturma grubu bulunmaktadır. Do#al ah"ap strüktürün 

hissedildi#i koltuklardaki yalın biçimlenme konutun geneline yayılmı"tır. Duvar 

yüzeyleri açık renk boyalı, perdeler açık renk tülden gösteri"ten uzaktır. Tavan 

aydınlatması hakkında bir fikir edinilememekle birlikte, lokal aydınlatma için 

kullanılan masa üzeri abajur son derece yalındır. Duvar yüzeyinde çerçevesiz, süsten 

uzak açık renk kombinasyonlu bir tablo dikkati çeker. !kinci karede ya"am alanının 

kö"esinde yemek grubu görülür. Sandalyeler, 19.yüzyıl sonuna tarihlenen no:14 

Thonet taklididir. Yemek masası ise süslemeli ve kıvrımlı aya#ı ile eklektik bir 

mobilyadır. Masanın arkasında kitap dolabı olarak kullanılan Rasyonel biçimlenmeli 

alçak bir mobilya görülür.Ya"am alanı genel anlamda, yalın biçimlenme içinde ve az 

sayıda donatı içermektedir. Altta yeralan kare, konutun yatak odasını göstermektedir. 

Duvar yüzeyleri evin genelindeki gibi açık renk boyalıdır. Alçak oldu#u dü"ünülen 

yatak ba"ı görülememekte, yatak yanındaki komodinlerde yine sade çizgiler 

hissedilmektedir. Çekmece üstleri ah"ap tonunla yapılan farklılık ile 

hareketlendirilmi"tir. Komodin üstlerinde kullanılan okuma lambaları, Art nouveu 

biçimsel özellikler gösteren taklitlerdendir.     
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#ekil 5.50 : Bir Kadın Bir Hayat,1985. !kinci konut. OGG, aile konutu ya"am alanı, 

yatak odası. 

Filmin esas karakteri evlili#ini sonlandırıp yalnız bir ya"ama ba"ladı#ında  geçiçi bir 

süre için ablasının evine ta"ınır. Konut kullanıcıları üst-orta ekonomik gelir 

grubundandır. Karakterler özden çok görüntü ile ilgilenen, toplumsal baskılar ile 

hayatlarını kısıtlayan bireyler olarak tariflenebilir. $ekil 5.51’deki kare, konutun 

ya"am alanının eklektik tarz ile biçimlendirildi#ini göstermektedir. Ya"am alanı 

giri"inde, geçi"in ah"ap giydirilmi" kemerle sa#landı#ı görülmektedir. Duvar 

yüzeylerinde kendinden desenli açık renk duvar ka#ıdı ve 80’li yıllarda orta sınıf 

konutlarında sıkça görülen sarı yaldızlı i"lemeli ah"ap çerçeveli ya#lı boya tablo 

dikkati çeker. Oturma grubu, ah"ap aksamındaki ah"ap i"çili#i ile Neo-Rokoko 

biçimsel özellikler gösterir. Dö"emelik kuma" iri, kabartmalı desenli kadife 

kuma"tandır. 

 
#ekil 5.51 : Bir Kadın Bir Hayat,1985. Üçüncü konut. OÜGG, aile konutu,ya"am 

alanı. 
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Filmde izlenen son konut karakterin sekreterli#ini yaptı#ı i"adamına  ait konuttur. 

Film mekanı olarak kullanılan konut daha önce 1983 yılı yapımı Aile Kadını filminde 

irdelenmi" olmasına kar"ın, farklı açılarla gösterildi#inden bu filmle tekrar 

incelemeye alınacaktır. 

 

 

 

 
#ekil 5.52 : Bir Kadın Bir Hayat,1985. Dördüncü konut. ÜGG, aile konutu ya"am 

alanı. 
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Filmde konut kullanıcıları yüksek gelir grubuna dahil kentsoylu bir çift olarak 

tanımlanır. $ekil 5.52’de yeralan kareler, konutun ya"am alanına geçi"inden 

görüntüler içermektedir. Giri"ten ba"layarak duvar yüzeyleri ve kapı geçi"leri ah"ap 

lambri kaplanmı", çerçeveye alınmı"tır. Giri" holünde aydınlatılmı" ni"ler içinde 

antika objeler sergilenmektedir. Ya"am alanına geçi"te ah"ap kolon ve kemerli geçi" 

neo-klasik etkiler ta"ır. Lambri kaplama ile yaratılan koyu ah"ap yüzey üzerinde neo-

klasik, altın varaklı ayna yeralmaktadır. Aynı karelerde ya"am alanı yüzeylerinde 

açık renk boya uygulaması ve pencerelerde düz renk tül perde görülür. Ya"am alanı, 

yemek bölümü ve "ömine önü olmak üzere iki ayrı hacimde incelenebilir. $ömine  

önündeki oturma grubu  sedir oturumu tarzında L formlu sabit bir mobilyadır. Açık 

renk düz kadife dö"emelik kuma" kullanılmı"tır. Mobilyanın sırt kısmında antika 

objelerin, duvar yüzeylerinde  altın varaklı ya#lı boya tabloların sergilendi#i 

görülmektedir. $ömine üzerinde yine altın varak çerçeveli oval bir ayna yeralır. 

Yemek bölümü, son karede yeralır. Yemek masası sandalyeleri, neo barok biçimsel 

özellikler ta"ımaktadır.  

5.12.2 De%erlendirme 

Filmde incelenen dört ayrı konuttan ilki, evliliklerinde sorun ya"ayan çiftin aile 

çocukları ile birlikte ya"adı#ı apartaman dairesidir. Neo Klasik biçimlenmelerin 

izlendi#i kabuk ayrıntıdan uzak ah"ap giydirmeler ile "ekillendirilmi"tir. Ya"am 

alanında kısmen sadele"mi" formların, tarihselci yakla"ımlarla birlikte kullanıldı#ı 

görülür. Kullanıcının evlilik sonrası yalnız ya"adı#ı konutta, çok daha yalın formlar 

görülür. Fonksiyonun ön planda tutuldu#u Rasyonel mobilya, kullanıcı profilinin 

entellektüel yapısı gere#i yine tarihselci biçimlerle kombinlenmi"tir. Orta-üst gelir 

grubundan aile konutu olarak incelenen üçüncü konutta, kullanıcılar materyalist, 

özenti sözcükleriyle tariflenebilir. Bu kullanıcıya ait konutta tarihselci yakla"ımın 

sadele"mek yerine gösteri"li hali büründü#ü, taklit mobilyada ah"ap i"çiliklerde 

abartı görülür. Son konut kullanıcıları ise yüksek gelir ve e#itim seviyesi ile 

tariflenen kent soylu bireylerdir. Konutta eklektik tutumun, nitelikli yeniden 

canlandırma “Neo” mobilyalar ile "ekilllendirildi#i görülür. Tüm konutların 

kabu#unda görülen ah"ap giydirmeli kemerli kaplama uygulamaları, ilk kez 

dördüncü konutun donatıları ile tam anlamıyla bütünle"mi", iç mekan atmosferi 

gerçek bir eklektik tutuma sahip olmu"tur. Bu anlamda, kullanıcı tanımlamalarında 

gelir grubu ve kent soyluluk kriterlerinin a#ırlı#ı arttıkça, iç mekanda tarihselci 
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biçimlenmelerin kalitelerinin arttı#ı ve iç mekan atmosferinibütücül anlamda 

kapsadı#ı söylenebilir.   

5.13 Ahh Belinda 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Oyuncular: Müjde Ar, Yılmaz Zafer, Macit Koper 

Tür: Fantastik, komedi, psikolojik 

Yapım: Odak Film 

Yapım Yılı:1986 

Dü"le gerçek arasında gidip gelen bir burjuva filmi. Entellektüel kesime ve sıradan 

vatanda"a ait ya"amları kar"ıla"tıran öyküde ba"karakter, bir tiyatro oyuncusudur. Bir 

reklam filminde oynadıktan sonra gerçekle dü" arasında gelgitler ya"amaya ba"lar, 

kimli#ini yitirip evli ve iki çocuklu Naciye olarak tekdüze bir ya"am sürer. Bu yeni 

ya"am,insanlar ve çevre kendisine tamamen yabancıdır (Url-79). 

5.13.1 Filmin Mekanları 

Filmde, entellektüel tiyatro oyuncusunun konutu, dü"le karı"ık ya"adı#ı ikinci hayatı 

sürdü#ü orta gelir grubu konutu, gerçek hayatındaki sevgilisinin konutu ve ikinci 

hayatında arkada"ına ait yine orta gelir grubu konutu olmak üzere dört ayrı iç mekan 

izlenmektedir. 

!zlenen ilk konut, entellektüel bir birey olarak tanımlanan ve orta-üstseviyede 

ekonomik gelir sahibi tiyatro oyuncusunun, yalnız ya"adı#ı apartman dairesidir. 

Konutun yeri belirtilmemekle birlikte, görüntülerden Levent civarında bir 

apartmanda oldu#u anla"ılmaktadır. Konutun iç mekanından çok az kare 

izlenebilmektedir. $ekil 5.53’de yeralan kareler ya"am alanından görüntüler 

sunmaktadır. Ya"am alanı yalın ve süsten uzak bir iç biçimleni" içindedir. 80’li 

yıllarda !ark odası temalı donatıların ya"am alanlarına girdi#i görülmektedir. !lk 

karedeki beyaz yer minderleri, bu temanın modern bir yorumu olarak tanımlanabilir. 

Minderlerin önünde sehpa görevi gören eski bir mangal dikkati çeker. Arka planda 

görülen sabit dolaplar ve aydınlatma elemanında ise Rasyonel, yalın çizgiler 

hakimdir. Ya"am alanına ait ikinci karede görülen perde, geleneksel Türk evine ait 

bir detaydır.  
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#ekil 5.53 : Ahh Belinda,1986. Birinci konut. OGG, entellektüel birey konutu, 

ya"am alanı. 

Filmde izlenen ikinci konut, ba"karakterin dü" dünyasında büründü#ü ikinci kadına 

aittir. Orta gelir seviyesine sahip, 80’li yılların çok bilinen tabiri ile orta direk aile 

konutu, lokasyonu bilinmeyen sıradan bir apartman katıdır. Ya"am alanında 

kahverengi ve tonlarının a#ırlıklı oldu#u, sıkıcı ve karamsar bir atmosfer 

hissedilmektedir.  

 

 

 
#ekil 5.54 : Ahh Belinda, 1986. !kinci konut. OGG, aile konutu, ya"am alanı. 
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Ba"karakterin dü" dünyasında dahil oldu#u yeni baskıcı hayat, iç mekan atmosferi ile 

vurgulanmaktadır. Genel iç mekan karakteri eklektik tarzdadır. $ekil 5.54’de izlenen 

karelerde, duvar yüzeylerinde ah"ap kaplama görüntüsü veren, açık kahve rengi 

duvar ka#ıdı uygulaması görümektedir. Ah"ap kolçaklı,düz hatlı üslupsuz oturma 

grubu koyu tonlamalı ye"il kadife kuma" kaplıdır. Eli"i örtüler sehpa ve  koltuk 

üstlerinde dekoratif amaçlı kullanılmı"tır.Sol orta karede görüldü#ü gibi ya#lı boya 

tablolar ah"ap süslemeli, varak benzeri boyalı çerçevelidir. Sehpa üzerlerinde ise  

yalın hatlara sahip seramik gövdeli aydınlatma elemanları görülür. Kapı giri"ine 

Rasyonel, sade hatlı kapaksız bir ünite yeralmaktadır. Süsten uzak,fonksiyonel 

biçimlenmesiyle iç mekanın genel eklektik kurgusuna yabancı bir donatı olarak 

tariflenebilir. 

Konutun ya"am alanı içinde yemek alanı da görülmektedir.En alt karelerde 

görüldü#ü gibi, giri" kapısı üzerinde tül perdeler ile abartılı dekoratif bir etki 

yaratılmı"tır. Yemek masası etrafında hasır örgülü dö"emesiyle Stuarttarzı19 

sandalyeler bulunmaktadır. Sa# alt karede 50’li yıllar modern mobilyası 

biçimlenmesinde olup lake kaplama ve metal süslemeler ile zenginle"tirilmi" bir 

dolap görülmektedir.   

Orta gelir seviyesindeki ailenin yatak odası, filmde az sayıda kare ile 

tariflenmektedir. $ekil 5.55’deki karelerden izlenebilece#i gibi, yatak odası 

mobilyaları koyu renk ah"ap kaplamalı, yalın , süsten ve abartıdan uzak donatılardır. 

Prizmatik komodinler ile aynı yükseklikte tutulmu" yatak ba"ı oldukça sade bir 

görünümdedir. Duvarda açık renk ka#ıt kaplama, tavan yüksekli#indeki rasyonel, 

süsten uzak giysi dolabı ve komodin üstlerindeki sade, sıradan abajurlar ile yatak 

odası, ya"am alanına kıyasla çok daha  yalın biçimsel özellikler ta"ımaktadır. 

Mobilya kaplamalarında koyu renk tercihi yatak odasında da devamlılık gösterir.  

 

                                                
 
19 1603-1649 yılları, !ngiliz Mobilyasında Jacobean ya da Stuart Dönemi olarak bilinir. A#ır oymalı, 
i"çilikli kare ve dikdörtgen arkalıkların baskın oldu#u bir tarza sahiptir(Url-82). 
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#ekil 5.55 : Ahh Belinda,1986. !kinci konut. OGG, aile konutu, yatak odası. 

Filmin üçüncü konutu, esas karakterin gerçek hayatında a"k ya"adı#ı erke#e aittir. 

Konut, entellektüel tanımına uygun, orta gelir grubundan  bir tiyatro sanatçısına 

aittir. !ç mekanın genel karakterinde yalın, rasyonel biçimlenmeler dikkati çeker. 

$ekil 5.56’daki karelerde görüldü#ü gibi ya"am alanının duvar yüzeyleri açık renk 

boyalıdır, duvar ka#ıdı görülmez. Duvar yüzeylerinde el çizimleri ve geleneksel 

objeler sergilenmektedir. Genel aydınlatma yerine lokal aydınlatma kullanılan ya"am 

alanında, mobilyaların rasyonel biçimsel özellikler ta"ıdı#ı ve az sayıda kullanıldı#ı 

görülmektedir. !kinci karede görülen L biçimli koltuk grubu 80’li yılların sık görülen 

ya"am alanı mobilyalarındandır. Koltuk grubu önüne geleneksel örtü ile kullanılan 

bir sehpa yerle"tirilmi"tir. Son karede mekanın bir kö"esindeki piyano ve yerden 

aydınlatma elemanı görülmektedir.  

 

 
#ekil 5.56 : Ahh Belinda,1986. Üçüncü konut. OGG, entellektüel birey konutu, 

ya"am alanı. 
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Filmin son konut mekanı, yine orta ekonomik düzeyde, çalı"an kesime ait bir 

apartman dairesidir. Konut kullanıcılarının profili filmde, ko"ullarını sorgulamayan, 

genel anlamda hayatından memnun ki"iliklerdir. $ekil 5.57’de yer alan karelerde 

görüldü#ü üzere, duvar yüzeyleri açık renk duvar ka#ıdı kaplanmı"tır. Mobilya 

kuma"larında da desensiz açık renk tercih edilmi"tir. Duvar yüzeylerinde gösteri"li 

sarı çerçeveleri ile çok sayıda ya#lı boya tablo dikkati çeker. !ri kırmızı floral deseni 

ile perde, pencere yüzeyini oldukça hareketlendirmektedir. !lk karede görülen ayaklı 

aydınlatma elemanı, 80’li yıllarda çok rastlanan neo klasik biçimlenmeye özenen 

sıradan bir abajurdur. Oturma grubu ve yemek grubu sandalyeleri eklektik taklit 

mobilyalardır. Oturma grubu koltukları, oymalı süslemeli ah"ap aksam neo- barok ve 

Neo-Klasik etkilere öykünen taklitlerdir. Ya"am alanının genel atmosferi, özenilmi" 

tarzları kopyalamaya gayreti içindedir. 

 

 
#ekil 5.57 : Ahh Belinda,1986. Dördüncü konut. OGG, ailekonutu, ya"am alanı. 

5.13.2 De%erlendirme: 

Filmin birinci ve üçüncü konutu entellektüel seviyesi yüksek, yalnız ya"ayan tiyatro 

sanatçılarına aittir. Konut iç mekanları incelendi#inde, her iki konutta duvar 

yüzeylerinde ka#ıt kaplama bulunmadı#ı, açık renkli yüzeylerin tercih edildi#i 

görülmektedir. Her iki konutta da mobilyalar rasyonel biçimlenmeler gösterir ve 

ah"ap mobilyalar açık renktedir. Oturma gruplarında rahat, tekstil kaplamalı ürünler 
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tercih edilmi"tir. Gelenekten gelen izler her iki konutta da obje, aksesuar boyutunda 

kullanılmı", yorumlanmı"tır. Önceki dönemlerde izlenen filmlerden farklı olarak, 

tiyatro sanatçısının evindeki piyanonun ya"am alanının merkezinde olmadı#ı,  

sergileme amaçlı olarak kullanılmadı#ı dikkat çekicidir. Esas karakterin konutunda, 

"ark kö"esinde görülen beyaz oturma minderi ve mangalın sehpa olarak kullanılması 

ile di#er tiyatro sanatçısının konutunda, yöresel giysi aksesuarlarının duvar süsü 

olarak kullanılması, entellektüel kullanıcı konutu için bir dönem özelli#i olarak 

gösterilebilir.  

Filmin ikinci ve dördüncü konutları ise orta ekonomik gelir seviyesinde, çalı"an 

kesime aittir. Esas karaktere ait ikinci konut, gerçek kimli#inden uzakla"arak  

dü"tü#ü bunalımı yansıtan, oldukça karanlık ve bo#ucu bir atmosfer gösterir. Duvar 

yüzeylerinin koyu ve desenli ka#ıt kaplanması, yetersiz lokal aydınlatma ve 

mobilyalarda koyu tonların tercih edilmi" olması, anlatıyı destekleyen sıkıcı iç 

mekanı yaratmı"tır. Filmin son konutunda, orta ekonomik gelir düzeyi kullanıcısının 

gösteri" özentili iç mekan anlayı"ı eklektik tarz ile sergilenmektedir. 

5.14 Kadının Adı Yok 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Oyuncular:Hale Soygazi, Aytaç Arman, Tarık Tarcan, $ahika Tekand 

Tür:Dram 

Yapım:Odak Film 

Yapım Yılı: 1987 

!"inden ve kocasından ayrılan I"ık yorgun dü"mü"tür. Bir arkada"ının hafta sonu 

evine gider. Bir süre burada kendi kendiyle bir iç hesapla"ması ba"lar. Çocuklu#u ve 

babasının, üzerindeki etkileri, bu etkiler sonucu erkeklerle olan ili"kisini dü"ünür. 

Sonra da tüm bunları yazmaya ba"lar. Yanlı" bir evlilik yüzünden mutlulu#u 

dı"ardaki ili"kilerde arayıp yalnızlı#ından kurtulmak için geçirdi#i bunalımlarda 

sonra genç kadın, nasıl ayakta kalacaktır? Bu dü"ünceler içinde bir çıkı" yolu 

ararken, ev sahibinin çevirmen arda"ı Orhan yazlı#a gelir ve I"ık'ın yazdıklarını okur. 

Böylece aralarında bir dostluk kurulur (Url-83). 
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5.14.1 Filmin Mekanları 

Filmde entellektüel düzeyi yüksek, ba" kadın karakterin arkada"ına ait kentteki 

konut, !stanbul yakınlarındaki hafta sonu evi ve ba"karakterin sorunlu evlili#ini 

sürdürdü#ü kendi konutu olmak üzere üç ayrı konut izlenebilmektedir. $ekil 5.58’de 

yeralan kareler, arkada"ının konutuna aittir. !lk konutun iç mekan atmosferinde, 

eklektik tutum görülür. Duvar yüzeylerinde açık renk düz duvar boyası ve aynı 

renkte perde kullanılmı"tır. Mobilya seçimlerinde koyu ah"ap aksamlı tek renk, 

desensiz dö"emelik kuma"lar tercih edilmi"tir. Tarihi bir konakta çekilmi" ya"am 

alanı sahnelerinde, yemek masası etrafındaki sandalyelerin Stuart dönemi 

taklitlerinden oldu#u görülmektedir. Masa üzerinde eklektik tavan aydınlatması 

yeralmaktadır. !kinci karede görülen oturma grubunda ise, ah"ap oymalı süslemesi 

ile neo-barok koltuk dikkati çeker. Dö"emede kendinden desenli ancak pastel tonlu 

bir kuma" kullanılmı"tır. 

 
#ekil 5.58 : Kadının Adı Yok,1987. Birinci konut. ÜGG, entellektüel aile konutu, 

ya"am alanı. 

Filmin ikinci konutu, yazar olan ba"karakterin arkada"ına ait ikinci evdir. $ekil 

5.59’da görülen kareler, filmde !stanbul’un yakınlarındaki bir beldede yeraldı#ı 

belirtilen konuta aittir. Giri"ten ba"layarak konutun duvar yüzeylerinin tamamının 

beyaza boyanmı" oldu#u görülür. Kapının yanındaki vestiyer, yuvarlak demirden, 

e#risel çizgilerle olu"turulmu" basit bir askılıktır. Ya"am alanında L formlu yalın 

formlu rahat oturumlu bir koltuk görülür. Duvarda, soyut bir ya#lıboya tablo 

çerçevesiz olarak asılmı"tır. Açık mutfak ya"am alanı içinde konumlanmı"tır. Yalın 

bir iç mekan atmosferi yaratılan konutta, seçilen mobilyaların basit, süsten uzak 

ürünler oldu#u görülür. Yemek masası ve sandalyeleri o dönemde sıkça rastlanan 

Rustik mobilyalardandır. Sa# alt karede yeralan aydınlatma elemanı da aynı tutuma 

Art nouveau taklidi biçimsel özellikler gösterir. 
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#ekil 5.59 : Kadının Adı Yok,1987. !kinci konut. ÜGG, haftasonu konutu. 

Filmde izlenen son konut entellektüel seviyesi yüksek yazar kadın karakterin 

konutudur. Bu konutta da duvar yüzeyleri beyaz boyalıdır. Duvar yüzeylerinde 

görülen ya#lı boya tablolar, i"lemeli ah"ap çerçeveler ile sergilenmektedir. Oturma 

gruplarında neoklasik taklidi biçimlenmeler dikkati çeker. !lk iki karede görülen 

kulaklı berjer koltuk ve yemek masası çevresindeki Hepplewhite taklidi sandalyeler, 

tarihselci biçimlenmelerin modernize edilme çabası ile görece sadele"mi" 

seçimlerdir. Yemek masası üzerinde geleneksel bir eli"i örtü görülür. Masanın 

dayandı#ı duvarda soyut bir ya#lı boya tablo, rasyonel çerçeve içinde 

sergilenmektedir. Ya"am alanında "öminenin göründü#ü karelerden anla"ıldı#ı 

kadarıyla, konutun sabit donatıları da eklektik iç mekan anlayı"ının ürünüdür. 
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$ömine önünde, görülen beyaz, hasır örgüden  arkalıklı küçük koltuklar  da kolonial 

dönem biçimsel özellikler ta"ırlar. Oturma grubunun 3lü kanepesi yalın formlu rahat 

oturumlu üslupsuz bir mobilyadır. Sa#da en altta yeralan karedeki koltukta neo 

rokoko biçimsel özellikler görülür, kapı yanında görülen çekmeceli dresuar da 

tarihselci etkiler ta"ır.  

 

 

 
#ekil 5.60 : Kadının Adı Yok,1987. Üçüncü konut. ÜGG, entellektüel aile konutu, 

ya"am alanı. 

5.14.2 De%erlendirme : 

Filmde yeralan üç konut, kullanıcı profili açısından paralellik göstermektedir. !lk 

konut iç mekan atmosferi, eklektik tutumda olmakla beraber bir konak iç mekanı 

olarak geleneksel donatıdan da izler de ta"ımaktadır. !kinci konut, bir hafta sonu evi 
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olmasına kar"ın !stanbul’a yakınlı#ı dolayısıyla incelemeye alınmı"tır. En yalın iç 

mekan atmosferi ikinci konutta izlenmektedir. Üçüncü konut iç mekanı da eklektik 

tutumda donanmı" ancak önceki dönemlere oranla oldukça sadele"mi"tir. Konut iç 

mekanında görülen sadele"me açık renk boyanmı" duvar yüzeyleri ve desensiz tek 

renk tekstil kullanımı ile sa#lanmı"tır. Bu dönemde sıklıkla rastlanan kolonyal 

dönem mobilyalarının taklitlerinin kullanıldı#ı görülür.  

5.15 Kavgamız 

Yönetmen : Melih Gülgen 

Oyuncular: Kadir !nanır, Nil Ünal, Salih Kırmızı, Aliye Rona 

Tür: Dram 

Yapımcı : Sezer !nano#lu 

YapımYılı: 1989 

Film, 80’li yılların sonunda star sistemini devam ettirmeye çalı"an anlayı"ın 

örneklerinden biridir. Karanlık mafya dünyasının içinde, kendi de#erleri ile 

varolmaya çalı"an bir a#abey ve okuyup gazeteci olmu" karde"in ili"kilerini konu 

alan film, orjinal godfather-baba filminden esintiler ta"ır (Url-84). 

5.15.1 Filmin Mekanları 

Filmde mafya babasının annesinin ya"adı#ı müstakil konut, kendi müstakil konutu ve 

yeni evli gazeteci karde"in apartman dairesi olmak üzere üç ayrı konut  iç mekanı 

izlenebilmektedir. 

!lk konut gelenek ve manevi de#erlere ba#lı ya"lı annenin  ya"adı#ı mekandır. Dı" 

çekimlerinden hareketle konutun, Sarıyer civarında yeraldı#ı dü"ünülmektedir. 

Filmde ençok konutun ya"am alanından kareler izlenebilmektedir. $ekil 5.61’de 

yeralan karelerde görüldü#ü gibi, ya"am ve yemek alanı eklektik donatılarla 

biçimlenmi"tir. Duvar yüzeyleri ve perde kullanımında düz renkler tercih edilmi", 

duvar ka#ıdı kullanılmamı"tır. Dö"emede görülen el halıları, koltuk ve perde 

kuma"ları, monocromatik bir uyum içindedir. Son karede, neo-rokoko biçimsel 

özellikler gösteren oturma grubunun süsleme detayları ve sehpaya ait ta"ıyıcı 

ayaklardaki e#risel biçimlenme dikkat çekicidir. Koltuklarda kullanılan dö"emelik 
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kuma" doygun tonuyla ya"am alanının baskın renk ö#esi durumundadır. Altın varaklı 

ve oymalı ah"ap  mobilya gibi, giri"te görülen aynadavaraklı ajur oymalı çerçevesi 

ile mekana gösteri"li bir etki verir. Yemek masası etrafındaki koltuklar, 80li yıllarda 

orta ve üst gelir grubu konutlarında sık rastlanan taht sandalyelerdir. Tavanda 

görülen eklektik aydınlatma elemanı, Osmanlı saray salon aydınlatmalarına özenen 

kesme cam bir üründür. Ya"am alanının zenginlik göstergesi detaylarından biri 

olarak gösterilebilir. Son karede duvara dayalı görülen eklektik beyaz lake dolap, 

i"lemeli kapak detayları ve taç süslemesi ile Neo-Rokoko biçimsel etkiler 

göstermektedir. !kinci karede ya"am alanını ikiye bölen kemerin  yan yüzlerine  

yapılmı" ah"ap kakma süslemeler dikkat çekicidir. Konutun a#ır eklektik atmosferi 

her detayda kendini göstermektedir. Bu anlamda, geleneksel kökenli üst gelir grubu 

ailesi olarak tanımlanabilen konut kullanıcılarının, eklektik donatılarla e"le"tirildi#i 

söylenebilir. 

 

 
#ekil 5.61 : Kavgamız,1989. Birinci konut. ÜGG, kırsal kökenli aile konutu, ya"am 

alanı. 

Filmde izlenen ikinci konut, mafya babasının ya"adı#ı müstakil konuttur. Üst gelir 

grubuna ait olan konutun yeri ile ilgili herhangi bir bilgi verilmez. Ya"am alanı ve 

yatak odasından kareler izlenen konut, yine eklektik bir iç mekan biçimleni"i 

içindedir. $ekil 5.62’de yeralan kareler filmin ikinci konutundan görüntüler 

ta"ımaktadır. Görüldü#ü üzere, ah"ap çatı altı kaplamasının içerden hissedilmesi  
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konuta do#al bir atmosfer katsa da donatılar, bu etkinin oldukça dı"ında "ekillenmi" 

tam eklektik biçimlenmeler gösterirler. Üst gelir grubu kulanıcısına ait konutun 

ya"am alanında, çok sayıda ve birbirinden farklı biçimsel nitelikler ta"ıyan oturma 

elemanı yeralmaktadır. !lk karedeki altın varaklı ah"aptan yapılmı" koltu#un sırtlı#ı, 

ajurlu derin oyma motiflerle bezelidir. Neo-Rokoko biçimsel özellikler 

ta"ıyankoltuk, pencere önündeki istiridye formu verilmi" tamamen kadife kuma" 

kaplı, rahat oturumlu grupla birlikte kullanılmaktadır. !stiridye formlu oturma 

elemanları art deconun yeniden canlandırılmaya çalı"ıldı#ı bu dönemin moda 

mobilyalarındandır. Yemek masası etrafında bambu sandalyeler ve "ömine yanında 

ise berjer oturma grupları dikkati çeker. !kinci konutta kullanılan aydınlatma 

elemanları çatı ve "öminenin yarattı#ı do#al atmosfere daha uyumlu olup rustik 

yapıdadır. $ekil 5.62’nin son karesi, konutun yatak odasını göstermektedir. Ya"am 

alanındaki gösteri" ve zenginlik, yatak odasında 70’lerden kalan rasyonel 

biçimlenmeli donatı ile tamamlanmaktadır. Lake kaplamalı iki renk yatak ba"ı ve 

komodin ile iri desenli renkli perde, iç mekanda bir önceki dönemin ikincil 

mekanlarda devam etti#ini, dönem anlayı"ınınsa ya"am alanında sergilendi#ini 

kanıtlar.  

    

    
#ekil 5.62 : Kavgamız,1989. !kinci konut. ÜGG, kırsal kökenli genç birey konutu, 

ya"am ve yatak odası 
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Filmin son konutu, mafya babası karakterinin karde"ine ait, orta gelir grubu, 

entellektüel düzeyi yüksek karakterlere ait konuttur. Yeni evli gazeteci çiftin konut iç 

mekanında, ilk iki konuta kıyasla çok daha sade hatlara sahip donatılar dikkati çeker. 

 

 
#ekil 5.63 : Kavgamız,1989. Üçüncü konut. OGG, yüksek e#itim düzeyli aile, ya"am 

alanı.  

$ekil5.63’de konutun ya"am alanından yemek alanı odaklı kareler izlenir. Açık renk 

boya uygulanmı" duvarda, sade bir çerçeve içinde bir ya#lı boya tablo görülür. 

Yemek grubunda chippandale taklidi sandalyeler düz tekstil kaplamalarıyla birlikte 

kullanılmı"tır. Masa kar"ısındaki büfe oldukça yalın hatlara sahiptir. Kapak üzerinde 

düz ah"ap çıta ile bir süsleme yapılmı"tır. !lk karede görülen oturma g iri desenli  ve 

renkli kuma" kullanılmı"tır.Ya"am alanının tavan aydınlatması önceki konutlarda 

kullanılanlardan oldukça sade hatlara sahip "effaf cam bir elemandır.  

5.15.2 De%erlendirme 

Filmin ilk iki konutu, üst gelir grubu, gelenekçi ailenin konut anlayı"ını 

yansıtmaktadır. Ancak gelenekçi aile ya"amına dair kodlar iç mekanda hissedilmez, 

!stanbul’a göçle gelen ailenin iki o#lundan ilki, mafyanın karanlık dünyasında 

ya"ar.Ya"lı annenin ve mafya babasının müstakil konutu eklektik iç mekan 

biçimlenmesi gösterirken, e#itimli küçük karde", orta gelir grubunu temsil eder vebir 

apartman dairesinde ya"ar. Orta gelir grubu konutunun donatıları, üst gelir grubuna 

göre çok daha yalın biçimlenmeler içindedir. Genel anlamda, entellektüel kapasite  
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yükseldikçe görece sadele"mi" iç mekanda, ucuz eklektisizmin tercih edilmeye 

devam etti#i söylenebilir. 

5.16 C Blok 

Yönetmen: Zeki Demirkubuz 

Oyuncular: Serap Aksoy, Selçuk Yöntem, Fikret Ku"kan 

Tür: Dram 

Yapım: 

Yapım yılı: 1994 

Film, kentli bir kadın ile problemli bir gencin hikayesini anlatır. C Blok 

sakinlerinden Tülay, mutsuz bir evlili#i sürdürmektedir. Tesadüf eseri hizmetçisini 

ve apartımanın kapıcısını kendi yata#ında birlikte olurlarken gördü#ünde zaten 

sorunlu olan hayatını gözden geçirmeye ba"lar (Url-85). 

5.16.1 Filmin Mekanları: 

Filmin dı" ve iç mekan çekimleri, yüksek yo#unluklu, çok katlı bir toplu konut sitesi 

olan Ataköy Konutlarında yer alan bir dairede gerçekle"tirilmi"tir.Filmde iki konut iç 

mekanı izlenir. Orta üst gelir grubundan, entellektüel çift, toplu konutun standart 

dairelerinden birinde ya"amaktadır. Alt gelir grubundan apartman görevlisine ait 

konut ise blo#un bodrum katındaki hacimlerden birinde yeralmaktadır. $ekil 5.64’de 

yeralan kareler, toplu konut biriminin ya"am alanından görüntüler vermektedir.  

Duvar yüzeylerinde düz beyaz boya kaplaması görülür. Pencerelerde de desensiz düz 

kuma"tan perde kullanılmı"tır. Yüzeylerdeki minimal yakla"ım iç mekan 

donatılarının bir bölümünde de hissedilir. Duvar yüzeylerinde çok sayıda sade, 

i"çiliksiz çerçeve içinde görseller sergilenmi"tir. !kinci ve üçüncü karede görülen 

yemek masası etrafındaki sandalyeler, kalp "ekline yakın ancak dörtgensel formdaki 

arkalıkları ile Sheraton tarzı taklitlerindendir. Yemek masasının yanında rasyonel 

formunun yanında üzerindeki parlak bant ile yalın bir aydınlatma elemanı 

görülmektedir. Yemek masası altında geleneksel bir Türk halısı dikkati çeker. Son iki 

karede oturma grubundan görüntüler yeralmaktadır. Pencere önünde yer alan berjer 

koltuklar 15.Louis stili taklitlerindendir. Bütünüyle tek renk, desensiz tekstil 
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kaplamalı oturma elamanına üçlü siyah deri kaplama, Rasyonel çizgide bir kanepe 

e"lik eder. Aynı karede koltuk arkasında eski bir gramofon sergilenmektedir.  

 

 

 

 
#ekil 5.64 : C Blok,1994.Birinci konut. OÜGG, entellektüel aile konutu, ya"am 

alanı. 

Oturma grubu kö"elerinde yer alan masa üzeri aydınlatmaları, rasyonel çizgide yalın, 

süsten uzak elemanlardır. Sol en alt karede görüldü#ü gibi, duvar yüzeylerinde çok 

sayıda çerçeveli görsel yanında, kapı yanındaki duvarda dekoratif antika tabaklar 
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sergilenmektedir. 20.yüzyılda yapılmı" tarihselci ürünler, yapımı üzerinden geçen 

zaman dikkate alındı#ında antika sınıfına dahil edilebilir. Duvar yanındaki te"hir 

dolabı, geleneksel çizgideki tabaklar ve kısa dolap üzerindeki el i"i örtü ile eklektik 

bir kö"e yaratılmı"tır. Salonun bir ba"ka kö"esinde yuvarlak bir masa yeralmaktadır. 

Fonda görülen modern çigideki ya#lı boya çiçek resmi çerçevesiz, yalın halde 

kullanılmı"tır. Masa üzerindeyse geleneksel bir örtü bulunmaktadır. 

Konutun yatak odasından az sayıda görüntü bulunmaktadır. $ekil 5.65’de görüldü#ü 

gibi, yatak ba"ı tarihselci bir yakla"ımla seçilmi" pirinç bir karyoladır. Yatak yanında 

yer alan komodinlerin üzerinde Art Deco tarzda kademeli kaideli, e#risel metal 

aksamlı, kıvrımlı camdan bir abajur yeralmaktadır. Yata#ın kar"ısında yeralan koyu 

renk ah"ap yüksek "ifoniyer, üzerinde geleneksel örtüsü ve varaklı yalın çerçeveli 

aynası ile eklektik bir tarz içindedir. 

 
#ekil 5.65 : C Blok,1994. Birinci konut. OÜGG, entellektüel aile konutu, yatak 

odası. 

Filmin ikinci konutu, hayatı ile ilgili yo#un sorgulama içindeki ba" karakterin ili"ki 

içine girdi#i apartman görevlisine aittir. Aynı blo#un bodrum katındaki apartman 

görevlisi dairesinden az sayıda kare izlenebilmektedir. $ekil 5.66’da yeralan kareler 

alt gelir grubundan, e#itimsiz bireye ait konutun ya"am alanını göstermektedir. 

Ya"am alanında az sayıda fonksiyonel mobilya dı"ında bir donatı yeralmaz. Yatak ve 

oturma elemanı olarak kullanılan, yalın hatlı, ah"ap kolçaklı çekyat ve metal aksamlı 

sıradan ve ucuz bir sandalye ile pencere kenarında detayları tam okunamayan koyu 

renk ah"ap bir büfe görülür. Pencereler desensiz beyaz tül ile kapatılmı"tır.  



 154 

 
#ekil 5.66 : C Blok, 1994. !kinci konut. AGG, e#itimsiz birey konutu. 

5.16.2 De%erlendirme 

Fimde, orta-üst gelir seviyesindeki, e#itim seviyesi yüksek çifte ait konut olarak 

gösterilen mekan, 80’li yılların ortalarında yapımına ba"lanan Emlak Bankası Ataköy 

Konutları 7. ve 8.kısımda yeralmaktadır. !stanbul’daki uydu kentlerin ilk örne#i olan 

konut sitesi, devlet eliyle sosyal konut açı#ını kapatmak amacıyla ba"lamı" ancak 

lüks konut üretimine dönü"mü"tür. Yönetmen filminde, çiftin bunalımlı ya"amını 

vurgulamak için toplu konutun sundu#u kimliksiz, kalabalık içinde yalnız hayatları 

seçmi"tir. Konutun iç mekan düzenlemesinde binanın dı" kabu#undaki rasyonel 

anlayı"ın içe yansıdı#ı söylenebilir. Duvar yüzeyleri ve perdelerde yalın, doku ve 

renkten arınmı" bir tarz benimsenmi"tir. Bu minimal tavrı renklendirmek amaçlı 

kullanılan resimlerin çerçevelerinde de Rasyonel biçimlenmeler ve yalınlık hakimdir. 

Ancak ya"am alanı donatısı aynı dili devam ettirmez. Oturma gruplarında 15. Louis 

dönemi kulaklı berjer koltuk formunun modernize edilme çabası dikkat çeker. 

Yemek grubunun sandalyeleri de 19.yüzyıl ba"ı ingiliz mobilyalarının  taklitlerinden 

olu"maktadır. Oturma gruplarında, dö"emelik kuma"ların desensiz tek renk 

seçilmesiyle formları ortaya çıkaran bir anlayı" hakimdir. Aydınlatma elemanları 

modern tarzın ürünleridir. Eklektik biçimlenme, geleneksel eli"leri ve seramik  

aksesuarlar ile modern yapılanmaya e"lik eder. 

Sonuç olarak, orta-üst gelir grubu, e#itim seviyesi yüksek ailenin konut iç mekanı 

sadele"mi" ancak eklektik detayların mekanı zenginle"tirici etkisinden 

vazgeçilememi"tir. Alt gelir grubunda ise üslupsuz, fonksiyonu yerine getirecek az 

sayıda donatı ya"am alanında yer bulur. Alt gelir grubu konutunda genel olarak, bir 

üst gelir grubunun eski mobilyasının kullanım buldu#u gerçe#inden hareketle, 

eklektik mobilyanın eski mobilya olarak el de#i"tirmedi#i söylenebilir. 
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5.17 Bir Sonbahar Hikayesi 

Yönetmen: Yavuz Özkan 

Oyuncular: Zuhal Olcay, Can Togay 

Tür: Dram 

Yapım yılı: 1994 

Film mesleklerinde çok ba"arılı akademisyen bir kadın ve iktisatçı bir adamın 

ili"kisini konu edinir. Kar"ıla"tıklarında klasiklerdeki gibi bir a"kla ba#lanırlar ve 

evlenirler. Bir çocukları olur. Ba"langıçtaki sonsuz mutlulukları zamanla küçük 

yaralar alır, iyiden iyiye örselenir. Kadın, kocasının hayatı yorumlama biçimine ve 

ritmine ayak uyduramaz, ama gidi"ata da müdahale etmez.Uçurum her gün daha da 

büyür. Duygusal ya"amlarındaki eksiklikleri dı"arıdan besleme yoluna giderler. ’80 

sonrası de#i"en ve alabora olan toplumsal de#erler, bu sürecin uyumsuzlukları ve 

yarattı#ı çatı"malar evliliklerini etkiler. Artık birbirlerinin yaptıklarından 

etkilenmezler bir arada ama birbirlerini yok sayarak ya"amlarını sürdürürler (Url-84). 

5.17.1 Filmin Mekanları: 

Filmde, çiftin evliliklerinin ilk yıllarında huzurlu ya"adıkları bo#azdaki apartman 

dairesi ve sorunlu dönemlerinde ya"adıkları müstakil konut ile, kadın karakterin 

kızkarde"ine ait  çatı katı  olmak üzere üç ayrı konut incelenebilmektedir. 

!lk konut çiftin görece daha mutlu ya"adıkları küçük bir apartman katıdır. $ekil 

5.67’de yeralan kareler konutun ya"am alanını göstermektedir. Konut, her ikisinin 

ça#da" ya"am anlayı"ını ve batılı zevklerini yansıtır. !ç mekanda, Rasyonel 

biçimlenmelerin hakim oldu#u, süsten uzak, yalın formlar görülmektedir. Beyaza 

boyanmı" duvarlar, beyaz perde ve dö"emedeki açık renk kaplama ile iç kabuk, 

minimalist bir tarz sergiler. Bu minimalist yakla"ıma ek olarak kullanıcıların sanat 

zevkleri, duvarda yeralan çerçevesiz soyut tablolarla tariflenmi"tir. 
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#ekil 5.67 : Bir Sonbahar Hikayesi ,1994. Birinci konut. OÜGG aile konutu, ya"am 

alanı. 

Tavandaki aydınlatma elemanı da gösteri"ten uzak sade bir tavan apli#idir. !kinci 

karede görülen kitaplık ve mobilyaların geneli minimalist tavrın uzantısı olarak 

Rasyonel tarzda iken, yemek masasının arkasında sedir benzeri ikili ah"ap oturma 

elemanı ve koyu kırmızı renkteki koltukta, tarihselci izler görülür. Yemek masasında 

kullanılan örtü de ah"ap sedirde oldu#u gibi geleneksel ça#rı"ımlar ta"ır.   

!kinci konut, hızlı ve kolay para kazanmayı ki"isel ve toplumsal de#erlerin üzerinde 

gören erkek karakterin seçimidir.  

 

 

 
#ekil 5.68 : Bir Sonbahar Hikayesi ,1994. !kinci konut. ÜGG aile konutu, ya"am ve 

yatak odası. 
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Marmara denizi kıyısında oldu#u dü"ünülen müstakil konut, erkek karakterin güç 

gösterisinin bir parçası olarak oldukça büyük ve görkemli bir gerçek konuttur ($ekil 

5.68). !ç mekan karakterinin bu kez tamamen minimalist yakla"ımda oldu#u 

söylenebilir. !ç duvarlar beyaz, dö"eme kaplaması olarak kullanılan duvardan duvara  

halı ise naturel tonlardadır. Duvar yüzeylerinde, çerçevesiz olarak sergilenen, büyük 

boyutlu soyut resimler, mekana beyaz ve naturel tonlar dı"ında renk katan tek 

unsurdur. Oturma grubunda yine minimalist anlayı"ın devamı olarak, desensiz gri 

kuma" kullanılmı", naturel bir fon yaratılmı"tır. Koltuklar süslemeden uzak yalın, 

rasyonel formdadırlar. Ya"am alanının camlı giri" kapısına post modern tavırla 

kemer formu verilmi"tir. En alt  sol karede görülen yuvarlak cam tablalı yemek 

masası, minimalist tavırda bir mobilyadır. Ah"ap sandalyelerde tam üçgen formu ile 

rasyonel biçimlenme dikkat çeker. En alt sa#da yeralan kare, konutun yatak 

odasından bir görüntüdür. Post modern tarzdaki yatakta dolaylı tarihselci yakla"ım 

hakimdir. Yatak ba"ında, rönesans dönemine gönderme ile  pediment formundan 

esinlenilmi"tir. Mobilya "a"ırtıcı biçimde Philip Johnson’ın post modern binası 

AT&T binasının çatı detayını hatırlatmaktadır. Yatak kö"elerinde incelen kesitli 

dikmeler de sütun ça#rı"ımlıdır.  

Filmde sergilenen üçüncü konut, kadın karakterin bekar ve kendisiyle barı"ık bir 

tablo sergileyen, iyimser kızkarde"ine ait çatı katıdır. Küçük konutta dikkati çeken 

ilk detay ah"ap çatının iç mekana kattı#ı sıcaklıktır. Konut iç mekanı, tarihselci 

yakla"ımla olu"turulmu"tur. Koyu renkli ah"ap yazı masası ve  hepplewhite tarzını 

hatırlatan sırtlı#ı ile sandalyesi, dolaysız tarihselci olarak nitelendirilebilir. !lk karede 

görülen perde detayı, geleneksel konuttan izler ta"ımaktadır. Donatıların üzerindeki 

canlı kırmızı tekstil ile sıcak bir iç mekan atmosferi yaratılmı"tır ($ekil5.69). 

 
#ekil 5.69 : Bir Sonbahar Hikayesi ,1994. Üçüncü konut. OGG birey konutu. 
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5.17.2 De%erlendirme: 

Filmde izlenen ilk iki konut aynı kullanıcıların de#i"en zaman dilimlerindeki 

konutlarıdır. Evliliklerinin ba"ında uyumlu batılı ya"am tarzları ile gösterilen 

kullanıcıların ilk konutunda rasyonel modern iç mekan biçimlenmesine tarihselci 

detaylar e"lik etmektedir. Ancak ikinci konut iç mekanı, ayrılan ve yalnızla"an 

hayatlarının göstergesi olarak minimalist yakla"ımdadır. Renk seçimlerinde de 

giderek nötrle"en tonlar dikkat çeker. Yemek alanında ve yatak odasında görülen 

post modern detaylar ile dolaylı tarihselcilik devam etmektedir. Filmin son 

konutunda ise kullanıcısının iyimser ve ya"am dolu karakteri, geleneksel dokunu"lar 

ile yansıtılmı"tır. bu son konutun kullanıcısı, geleneksel dokunu"larla çe"itlenmi" 

eklektik iç mekanla e"le"tirilmi"tir. Çiftin konutundaki bo"luk ve yalnızlık hissi ise 

minimalist iç mekanla aktarılmı"tır.  

5.18 Nihavend Mucize 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Oyuncular: Türkan $oray, Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk 

Tür: Fantastik komedi 

Yapım : Delta Film 

Yapım yılı: 1997 

Fantastik bir komedi olan film, ölümünün 25.yılında o#lunun kar"ı konulmaz ça#rısı 

üzerine öteki dünyadan dönmek zorunda kalan Suzan’ın hikayesidir. Döndü#ü dünya 

terk etti#i dünyadan daha farklıdır. Geçen zamanın, yakınları ve ya"adı#ı kent 

üzerinde bıraktı#ı derin izler kar"ısında önce "a"ırır, bocalar, sonra kendini toparlar. 

Bu dünyaya o#lunun, babası ve sevgilisi ile ili"kilerini düzeltmesine yardım etmek 

için dönmü"tür. Bir yandan o#lunun derdine çare ararken bir yandan da güzelli#iyle 

büyüledi#i Nejat'in ilgisine kar"ılık verir (Url-79). 

5.18.1 Filmin Mekanları 

Filmde sosyal ili"kilerinde sorunlar ya"adı#ı için ölmü" annesini yardıma ça#ıran 

film yapımcısına ait  müstakil konut ve bu ana karakterin babasına ait ikinci bir 

konut izlenebilmektedir. Esas karakterin konutu filmin çekildi#i dönemde yeni 
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tamamlanmı" olan, üst gelir grubu kullanıcılara ait ‘Beykoz Konakları’ konut 

sitesinde yeralan bir evde gerçekle"tirilmi"tir. Filmin ba"karakteri de konutların 

gerçek kullanıcı profili gibi, üst gelir grubundan ve entellektüel düzeyi yüksek 

bireydir. Filmde ya"am ve yatak odalarından görüntüler izlenebilmektedir. $ekil 

5.70’de yeralan kareler ya"am alanından kesitler vermektedir.  

 

 

 

 
#ekil 5.70 : Nihavend Mucize,1997. Birinci konut. ÜGG, kent soylu, entellektüel 

birey konutu. 

Konutun duvar yüzeyleri ve perde seçiminde düz beyaz renk tercih edilmi"tir. Duvar 

yüzeylerinde yalın ah"ap çerçeveler içinde tablolar dikkat çeker. Üçüncü karede 
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görülen "ömine, konutun sabit donatılarında rasyonel biçimleni"in etkili oldu#unu 

göstermektedir. Dö"emede parke üzerinde geleneksel Türk halıları görülür. Konutun 

genel iç mekan atmosferinde yalın ve minimal bir düzen hakim iken, iki tarzda 

oturma grubu birarada kullanılmı"tır. En üst sa# karede görüldü#ü gibi, ya"am 

alanının bir bölümü oldukça sade, az sayıda donatı ile tariflenir. Dikey çubuklar ile 

olu"turulmu"  ah"ap sandalyeler, Richard Meier ‘in Knoll firması için tasarladı#ı arm 

chair 810 taklidi, geometrik artnouveau taklidi  bir üründür. Be"inci karede yeralan 

iki adet ikili koltuktan olu"an grupsa, sade hatlı seramik gövdeli masa üstü 

aydınlatmalar ile çevrelenmi" biçimde yerle"tirilmi"tir. Koyu renk ah"ap 

aksamındaki e#risellik neo klasik bir çizgi olarak yorumlanabilir. Dö"emelik 

kuma"daki girland yorumu, art deco bir deseni ça#rı"tırmaktadır. Ancak televizyon 

kar"ısında, minimalist  siyah deri kaplamalı geni" oturumlu bir kanepe yeralmaktadır.  

$ekil 5.70’in son karesi konutun yatak odasına aittir. Yatak ba"ı ve masa üstü 

aydınlatmasında ferforje demir malzeme kullanımı görülür. Dönemin popüler iç 

mekan donatısına örnek olarak gösterilebilecek yatak ba"ı ve komodin ikilisinde 

rustik tarz ile art nouveau etkiler bir aradadadır. Bu anlamda tarihselci yakla"ımda 

alı"ılmı" kalıplardan farklı bir arayı" görülür. Masif, cilasız ah"ap mobilya kullanımı 

duvardaki canlı mavi ah"ap çerçeveler ile zenginle"tirilmi"tir. Komodin üzerindeki 

masa üstü aydınlatmada ise post modern anlayı" hakimdir.  

Filmin ikinci konutu, entellektüel bireyin babasına aittir. $ekil 5.71’de yeralan 

karelerde görüldü#ü gibi, konutun genel iç mekan atmosferi eklektik düzendedir. 

Kullanıcı için çizilen profilde, kent soylu, orta üst gelir grubuna dahil, ölen e"inin 

anılarıyla ya"ayan ya"lı bir adam vardır. Kapı yanında koyu ah"ap kaplamalı düz 

hatlı camlı bir dolap yeralmakta, di#er tarafta üzerinde geleneksel beyazi" örtü 

örtülmü" yalın bir alçak dolap  görülmektedir. Giri"te yeralan büyükboy altın varaklı 

ayna, neo rokoko biçimsel özellikler göstermektedir. Üçüncü karede görülen düz 

renk kadife dö"emelik kuma" kaplı ikili kanepe, Neo Rokoko biçimsel özellikler 

gösteren taklitlerdendir. Piyanonun yeraldı#ı kö"e, ya"am alanının öne çıkan 

bölümüdür. Piyano üzerinde yeralan seramik tabaklar, aksesuarlar ve altın varak  

süslemeli çerçeve içinde ya#lı boya tablo ile bir anı kö"esi yaratılmı"tır. Bu kö"edeki 

aydınlatma elemanı ise oldukça sade hatlara sahip seramik altlıklı bir abajurdan 

olu"maktadır. 
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#ekil 5.71 : Nihavend Mucize,1997. !kinci konut. OÜGG, kent soylu ya"lı birey 

konutu, ya"am alanı. 

Filmde ikinci konutun yatak odasından da kareler izlenmektedir. $ekil 5.72’de 

yeralan karelerde, Neo-Klasik masif yatak ba"ının süsten uzak, e#risel formu dikkat 

çeker. Yatak ba"ının yeraldı#ı duvarda sade, i"lemesiz elips formlu bir çerçeve 

yeralmaktadır.Yatak yanındaki komodinlerde de süsten uzak sade ancak e#risel 

biçimleni"ler görülür. Yata#ın kar"ısında yeralan aynalı masa da neoklasik 

biçimleni"lere sahiptir. Masa üzerinde art nouveau tarza öykünen renkli cam ba"lıklı 

küçük bir masa aydınlatması yeralmaktadır. Odanın perdesi, kendinden desenli 

romantik dönemi ça#rı"tıran bir yapıdadır. 
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#ekil 5.72 : Nihavend Mucize, 1997. !kinci konut. OÜGG, kent soylu ya"lı birey 

konutu, yatak odası. 

5.18.2 De%erlendirme 

Filmde yer alan iki konuttan ilki  üst gelir grubundan ve entellektüel düzeyi yüksek 

kullanıcıya aittir. Karakter, geçmi"le ba#ını tam kesemeyen bir profil çizdi#inden, iç 

mekan karakterinde minimalist genel kurgunun eklektik mobilya ile bütünle"tirildi#i 

dü"ünülmektedir. Duvar yüzeyleri ve perde ile olu"turulan kabuk yalın ve minimal 

etkiler ta"ır, mobilyalardan özellikle dönemin popüler malzemesi siyah deri kaplama 

kullanılan oturma grubu minimal tarzı desteklese de, ikincil konumdaki üslupsuz 

oturma grubu, art deco desenli, renkli dö"emelik kuma"ı ve neo klasik formlu ah"ap 

aksamı ile rasyonal anlayı"ın uza#ındadır. !ç mekandaki karma"a, dö"emedeki 

geleneksel halı ile tamamlanır. Yatak odasında ise masif ah"ap ve ferforje demir 

malzeme a#ırlıklı kullanımıyla rustik bir atmosfer  hakimdir. Rustik tarz, bu dönem 

için, modern ve tarihselci iç mekan karakterlerinden ba#ımsız olarak, iki tarza da 

yakın durabilen popüler iç mekan anlayı"ı olarak tanımlanabilir. Orta gelir grubuna 

dahil, kent soylu, ya"lı kullanıcının konutu, geçmi"i ile ba#ını koruyan, kaliteli bir 

eklektik iç mekan düzeni sergiler. 

5.19 Yeni Bir Yıldız 

Yönetmen: O#uz Yalçın 

Oyuncular: Arzum Onan, Mehmet Aslantu# 

Tür: Dram 

Yapım Yılı:1997 

Yapım: Ya#mur Ajans 
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Ünlü bir film aktörü olan Yalçın, "öhretinin zirvesinde olmasına ra#men ya"adı#ı 

ortamdan ve ili"kilerden sıkılmaktadır. Bir toplantıda kar"ıla"tı#ı Ceren’e ani bir ilgi 

duyar. Aralarında büyük bir a"k ba"lar. !kisinin de hayatının akı"ı de#i"ir (Url-79). 

5.19.1 Filmin Mekanları 

Filmde ünlü aktörün ya"adı#ı konut ile genç yıldız adayının yalnız ya"adı#ı apartman 

dairesi gösterilmektedir. Ünlü aktörün konutu, Tuzla civarında oldu#u dü"ünülen 

müstakil bir gerçek konuttur( $ekil 5.73).  

   

    
#ekil 5.73 : Yeni Bir Yıldız,1997. Birinci konut. ÜGG, ünlü birey konutu, ya"am 

alanı. 

!ç mekanda, beyaz duvarlar ve naturel mermer kaplı dö"eme ile yalın bir iç kabuk 

tanımlanmı"tır. Pencerelerde, duvarlarla uyumlu beyaz stor perde görülür, dö"emede 

ise ya"am alanının genel renk planlamasına uygunbir Türk halısı görülmektedir. 

Duvarda sade çerçeveli ya da çerçevesiz sanat eserleri yeralır. Oturma grubunda, 

sade hatları ve rahat oturumu ile açık kahve rengi modern deri bir kanepe ile desensiz 

ve dokusuz kuma" kaplı neo klasik biçimsel özellikler gösteren tekli koltuklar göze 

çarpar. Üzerinde kuma" kaplı ba"lıklı eklektik masa aydınlatması bulunan sehpalar, 

Neo Rokoko tarza öykünen taklitlerdendir. Bununla birlikte mekanın ortasında 

görülen, metal silindir ayaklı, daire cam tablalı sehpa, Rasyonel özellikler ta"ır. Sol 

alt karede metal davlumbazlı bir "ömine ve önünde siyah ah"aptan bir bar ünitesi 

görülmektedir. Sa# altta yeralan kare ise yemek alanından alınmı"tır. Dairesel cam 
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tablalı modern yemek masası etrafında stilize edilmi" !ngiliz tarzı ah"ap sandalyeler 

yer almaktadır. 

$ekil 5.74’de aynı konutun yatak odası ve üst kat holüden görüntüler yeralmaktadır. 

Yatak odasında evin genelindeki gibi duvarlar beyazdır ve duvar yüzeylerinde 

çerçevesiz canlı tonlamalı sanat eserleri asılıdır. Yatak ba"ında görülen e#risel 

biçimlenme dı"ında, mobilyada genel anlama bir sade biti"ler görülür. Aynalı, 

çekmeceli ünite ve komodinler rasyonel tarzda mobilyalardır. Komodin üzerinde 

görülen aydınlatma elemanı ise pirinç aya#ı ve Neo Rokoko’ya göz kırpan kaidesi ile 

eklektik yapıdadır. Alttaki karede konutun galerili üst kot holü görülmektedir. Siyah 

koltuklar ve ortadaki nikel ta"ıyıcılı dikdörtgen cam sehpada Bau-house etkisi açıkça 

görülmektedir.  

 

 
#ekil 5.74 : Yeni Bir Yıldız,1997. Birinci konut. ÜGG, ünlü birey konutu yatak 

odası ve üst hol. 

Filmin ikinci konutu gelece#in yıldızı olacak sıradan gençkıza aittir ($ekil 5.75). 

Konutta az sayıda kare görülmekle birlikte basit, fonksiyonel donatılarla dö"enmi" 

bir apartman dairesi oldu#u görülmektedir. Sol karede görülen metal yerden 

aydınlatma döneminin sık görülen Rasyonel elemanlarındandır. $ifoniyer ve raflı 

ünite de rasyonel biçimsel özellikler ta"ırlar. Sa#daki karede yer minderlerinden bir 

oturma düzeni sa#lanmı"tır. Konut iç mekanı son derece basit düzenlenmi", 

fonksiyonel  ve sıcak bir atmosfere sahiptir. 
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#ekil 5.75 : Yeni Bir Yıldız,1997. !kinci konut. OGG, genç birey konutu. 

5.19.2 De%erlendirme 

Filmde yeralan müstakil konutta iç mekan düzenlemesinin eklektik bazı 

biçimlenmeler ta"ısa da büyük oranda sadele"ti#i görülmektedir. Formlardaki 

tarihselci be#eniler, tekstil seçimlerinde deri kaplama ya da desensiz düz kuma"lar 

ile modernize edilmeye çalı"ılmı"tır. !ç kabukta ve mobilyada görülen sadele"me 

yanında aksesuarda, özellikle aydınlatma elemanlarının seçiminde eklektik tarzdan 

vazgeçilememi" oldu#u görülmektedir.  

5.20 Duru"ma 

Yönetmen: Umur Bugay 

Oyuncular: Meltem Cumbul, Zafer Algöz, Güven Kıraç 

Tür: Komedi 

Yapım:Bugay Film 

Yapım yılı: 1999 

Film, !stanbul’un eski semtlerinden birinde ya"ayan sade insanlar arasına bomba gibi 

dü"en ilginç bir bekaret öyküsünü konu edinir. Öykü, kom"u kızı güzel Nazan’ın, 

mahallenin yakı"ıklıları Selami ve Cavit’le iki evlilik geçirmesine ra#men bakire 

kalmayı becermesini; Selami ile Cavit’in, Nazan için kıyasıya kapı"malarını; 

Nazan’ın annesi Necla’nın oyunlarını; bu ilginç geli"meleri kom"uların merakla 

izlemelerini, "a"kınlıklarını ve sade ya"amlarının bir anda medyatikle"mesini komik 

bir dille anlatmaktadır (Url-79). 
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5.20.1 Filmin Mekanları 

Film bo#az köylerinden birinde yeralan eski bir mahallede çekilmi"tir. Orta gelir 

grubu mahalle ya"antısının yansıtıldı#ı filmde Nazan karakterinin, annesi ve 

evlendi#i erkekler ile birlikte ya"adı#ı konut, gerçek bir apartman dairesidir.  

 

 

 
#ekil 5.76 : Duru"ma, 1999. Birinci konut. OGG, aile ya"am alanı. 

Konutun iç mekanında pekçok etki bir arada kullanılmı"tır ($ekil 5.76). Renk,desen 

ve dokular birbiri ile uyum aranmaksızın kendi biçimsel özellikleri ile öne 

çıkmaktadır. Desenli tül perde yanında lacivert desenli bir koltuk grubu ile çizgili 

kuma"lı üslupsuz koltukla bir aradadır.Masa ve arkasında yeralan dolapta sade 

rasyonal biçimlenmeler görülür. Aydınlatma elemanında ve sehpada koyu tonlu 

ah"ap kullanılmı"tır. En altta yer alan iki kare, aynı konutunun yatak odasından 

alınmı"tır. Pirinç karyola ve sehpalar tarihselci bir etkiyle orta gelir grubunun ihti"am 

arayı"ını yansıtır. Yatak yanındakipirinç ayaklı gece lambası art nouveautarza 

öykünen özellikler ta"ımaktadır. Kapının yanındaki makyaj masası ise Neo Rokoko 

taklidi bir mobilyadır. 



 167 

Filmde çok az yer alan, iki ayrı konut daha kullanılmı"tır. $ekil 5.77’de yeralan 

kareler bu iki konuta aittir. !ç mekanda benzer etkilerin öne çıktı#ı görülür. Her 

ikisinde de koyu tonlu ah"ap mobilya  kullanılmı"tır. Eklektik biçimlenmelerde 

abartılı süslemeler yoktur ancak, soldaki karede duvarda asılı görülen sarı çerçeveli 

tablo gibi, aksesuarda bir ihti"am aranmaya devam edilmi"tir. 

 
#ekil 5.77 : Duru"ma, 1999. !kinci konutlar. OGG, ya"am alanı. 

5.20.2 De%erlendirme: 

Orta gelir grubu konutlarının iç mekan düzenlemelerinin sergilendi#i filmde, mahalle 

ya"amı iç mekana yansımakta ve üç konutta yakalanan benzerliklerle  

netle"mektedir. Ya"am alanlarında duvarlarda görülen sadele"me tekstil ürünlerine 

yansımaz. Perde ve kuma" seçimleri dokulu ve desenli olarak tercih edilmi"tir. 

Mobilyalar düz hatlı ya da sadele"mi" olsa da aksesuarlar için gösteri"li ürünler 

tercih edilmi"tir. Bu anlamda elektik iç mekan düzenlemesi ve gösteri"li aksesuar 

seçimi orta gelir grubu kullanıcıları için ortak özelliktir. 

5.21 Abuzer Kadayıf 

Yönetmen: Tunç Ba"aran 

Oyuncular: Metin Akpınar, Sibel Turnagöl, Talat Bulut 

Tür: Komedi, Dram 

Yapım: Replik Ajans 

Yapım yılı: 2000 

Film, bir sosyoloji profesörünün çift kimlikli ya"amını konu alır. Gündüz 

akademisyen, gece arabesk türkücü olarak ya"ayan ba"karakter, bu buruma bir 

zamanlar e"ini öldüren tinerci çocukları hayata kazandırmak için kuraca#ı e#itim 
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merkezi için katlanmaktadır. Filmde iki ayrı sosyal tabakanın ya"amından kesitler 

verilir ve arabesk kültüre a#ır ele"tirler yapılır (Url-84).  

Anlatının sonunda kahramanın, kolay para kazanan türkücü kimli#ini, aydın 

kimli#ine tercih etmesi toplumun gelece#ine umutsuz bir bakı" olarak 

yorumlanabilir. 

5.21.1 Filmin Mekanları: 

Filmde sosyoloji profesörü ba"a karakterin konutu bir apartman dairesidir. Konutun 

sadece  ya"am alanından kareler izlenmektedir ($ekil 5.78). 

 

 

 
#ekil 5.78 : Abuzer Kadayıf, 2000. Birinci konut. OGG, entellektüel birey, ya"am 

alanı. 

Giri" holünde lambri kalplı duvar yüzeyleri dikkati çeker. Yüzeylerde, giri"ten 

ba"layarak, çok sayıda farklı ebatlı çerçeve içinde görseller ve ya#lı boya tablolar 

yeralmaktadır. Sa# üst karede görüldü#ü gibi ya"am alanı, eklektik tutumla 
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"ekillendirilmi"tir. Ön planda, daire formlu mermer bir sehpa üzerinde pirinç 

süslemeli bir masa lambası ve arka planda eklektik çerçeveli bir ayna yeralmaktadır. 

Yazı masası ve kitaplık olarak kullanılan camlı dolap, rustik  etkiler ta"ır. Kullanılan  

ah"ap donatının rengi koyu tonda seçilmi"tir. Sa# orta karedeki lambader, rasyonel 

çizgide, süsten uzak ve yalındır. Son iki karede görülen oturma grupları yalın hatlı, 

rasyonel, tek renk sade mobilyalardır. Ya"am alanında genel anlamda kabu#un da 

yalın oldu#u ve açık renk boyandı#ı dikkati çeker. Kabukta ve oturma gruplarında 

sadele"me görülürken, duvar yüzeylerinde ve masa üzeri aksesuarlarında farklı 

üsluplar birarada kullnılmı", çe"itlilik tercih edilmi"tir. 

Filmin ikinci konutu, ana karakterin di#er kimli#ine aittir. Lüks bir müstakil konut 

sitesinde yeralan konut, dı" karelerden anla"ıldı#ı kadarıyla Beykoz Konaklarında 

çekilmi"tir. $ekil 5.79, konutun dı" ve iç mekanından kareler içermektedir. 

 

 

 
#ekil 5.79 : Abuzer Kadayıf, 2000. !kinci konut.ÜGG, dü"ük e#itim seviyesinde 

birey, ya"am alanı. 
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Kütle mimarisinde hissedilen tarihselci etkiler, iç mekanda daha kaotik bir atmosferle 

devam eder. Giri" holünde, dö"emedeki mermer kaplamada e#risel çizgilerden bir 

motif yapılmı"tır. Üzerindeki ferforje ayaklı küçük cam masada, ‘s ‘kıvrımlarıyla 

Neo Rokoko taklidi e#riseli#in devam etti#i görülür. Merdiven holü giri" katın 

ya"am alanı ile iç içedir. Duvar yüzeyleri açık tonda ,tek renk boy uygulanmı"tır. 

Üçüncü kare, duvarlardaki sadele"meye kar"ın, hareketli mobilyada tarihselci 

etkilerin üslupsuz birle"imlerle devam etti#ini kanıtlar niteliktedir. Oturma grubunda 

Neo Klasik biçimsel özellikler, dö"eme kuma"ındaki iri desenli kuma" seçimiyle   

yerel ve geleneksel dokularla birle"tirilmi"tir. Dördüncü karede, yemek masası 

çevresinde görülen sandalyelerde de Neo Klasik çizgiler hakimdir. Masada cam tabla 

dikkati çeker. Aynı karede oturma grubu arkasında yer alan mermer tablalı dresuarın 

altın varak boyalı ah"ap ta"ıyıcı ayakları, Neo Rokoko biçimsel özellikler gösterir. 

Dö"emede geleneksel halı yeralmaktadır. 

5.21.2 De%erlendirme 

Filmde, iki ayrı sosyal tabakadan ve entellektüel birikimden bireyin ya"amı 

kar"ıla"tırılmaktadır. Yozla"mı" ya"am tarzı ele"tirilirken, iç mekan önemli bir araç 

olarak kullanılmaktadır. Akademisyen birey konutu ile dü"ük e#itim seviyesindeki 

bireyin konut iç mekanları kar"ıla"tırıldı#ında, her ikisinde de eklektik tutumun 

hakim oldu#u görülür. Ancak dü"ük e#itim seviyesi konutunda donatı yo#unlu#unun 

arttı#ı, kaotik bir iç mekan görülür. Yo#unluk, nitelikli antikadan çok tarihselci 

mobilya sayısının fazlalı#ı biçiminde kendini gösterir. Akademisyen konutunda 

yalın, süsten uzak oturma grubu ve dolap, eklektik aksesuarlar ile birlikte 

kullanılırken, e#itimsiz ancak yüksek gelir grubu konutundaki mobilya seçimleri ile 

sadeli#in tersine kaotik bir iç mekan yaratılmı"tır. 

5.22 Uzak 

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Emin Toprak, Zuhal Erkaya 

Tür: Dram 

Yapım: Nuri Bilge Ceylan  

Yapım yılı: 2002 
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Bir Auter sinema örne#i olan Uzak, ideallerinden uzakla"maya ba"ladıkça ya"amının 

anlamını yitiren ve uzaklara gitmeyi dü"leyen bir adamla, hayallerini gerçekle"tirmek 

için !stanbul’a gelen bir gencin hikayesini anlatır.Minimalist bir sinema anlayı"ına 

sahip olan Nuri Bilge Ceylan, filmin senaryosunu ve yönetimini üstlendi#i gibi, 

görüntü yönetmenli#ini de kendisi yapmı"tır. Sinemasında do#uya özgü yava"lı#ı ve 

sadeli#i temel almasıyla tanınan yönetmenin bu filmi, en olgun çalı"ması olarak 

kabul edilmi" ve 2003 yılında Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazanmı"tır 

(Url-85). 

5.22.1 Filmin Mekanları: 

Filmde görülen ilk konut, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Cihangir’de yeralan kendi 

konutudur20. bir apartman dairesi olan konutun iç mekan görüntülerinde kemerli 

bölünmeler görülür. $ekil 5.80’de yer alan kareler konutun ya"am alanından 

görüntüler ta"ımaktadır.  

 

 
#ekil 5.80 : Uzak, 2002. Birinci konut. OGG, entellektüel birey, ya"am alanı. 

                                                
 
20 NBC Film "irketi yetkilisi ile yazılı görü"mede, günümüzde film "irketinin ofisi olarak kullanılan 
konutun, Ceylan’ın evlenmeden önce kullandı#ı kendi konutu oldu#unu do#rulanmı", iç mekan 
düzenlemesinde  film için yapılan de#i"ikli#in ya"am alanında görülen kolonun koyu bir tonla  
boyanması ve duvarlarda görülen resimlerin bazılarının de#i"tirilmesinden ibaret oldu#unu 
belirtmi"tir( NBC, 2014).  
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Konutun ana giri" kapısı ya"am alanına açılmaktadır. Genel iç mekan karakterinde 

üslupsuz bir donatı anlayı"ı hakimdir. Kitaplık, çalı"ma ve ya"am alanında en 

vurgulu elemandır. Do#al ah"ap malzemeden ve fonksiyonel detaylarla olu"turulmu" 

kitaplık ve duvar yüzeylerindeki sade, süsten uzak çerçeveler içindeki siyah-beyaz 

foto#raflar, konut sahibinin entellektüel yapısını sergileyen önemli elemandır. 

Kitaplı#ın önünde görülen yazı masasında e#risel formlu ah"ap çıta ile yaplmı" 

süslemeler dikkati çeker. Ayaklarda görülen aslan pençesi motifi ile Neo-Rokoko 

biçimsel özellikler ta"ımaktadır. Masa önündeki sehpa grubu da e#risel, incelen 

kesitli bacakları ile Neo-Rokoko üslubuna benzer özellikler ta"ımaktadır. Oturma 

grubunda koyu tonlamalı kırmızı ve lacivert kadife koltuklar, rasyonel biçimsel 

özellikler ta"ıyan elemanlardır.  

Filmde görülen ikinci konut istanbul dı"ı bir kent konutudur. Esas karakterin eski e"i 

ve kızının ya"adı#ı ev,iç kabukta benzer kaplama renkleri ve malzemeleri içerse de 

daha aydınlık bir atmosferde yansıtılmaktadır. $ekil 5.81’de ilk karede görülen 

sandalyeler, üslupsuz, neo klasik tarza öykünen biçimsel özellikler ta"ımaktadır. 

Oturma elemanlarında düz,çizgili ve desenli olmak üzere farklı kuma" kullanımı 

görülür. Koltukların formunda yalın rasyonel biçimlenme ile sadele"tirilmi" bir Neo 

Barok tarz bir aradadır. Camlı rustik dolap, yanındaki koltuk ile di#er donatılar 

birbirlerinden ba#ımsız üsluplara aittir. !ç mekanda genel anlamda eklektik bir 

atmosfer hakimdir 

 
#ekil 5.81 : Uzak, 2002. !kinci konut. OGG, aile ya"am alanı. 

5.22.2 De%erlendirme: 

Nuri Bilge Ceylan, Auteur sinemasının tam bir örne#i olan Uzak filminde 

yönetmen,senarist, yapımcı, sanat yönetmeni kimliklerinin tamamını üstlenmi"tir. 

Filmde, kullanılan mekan dahi kendi sanatçı ki"ili#inin bir parçası olarak 

yansıtılmaktadır. Yapılan minimum müdahaleler ile, kendi evi film mekanı olarak 

kullanılmı"tır. Mekanda sadece vurgulanmak istenen detayların öne çıkarıldı#ı 
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dü"ünülmektedir. Film boyunca akılda kalan ve kullanıcının kimli#i hakkında en iyi 

fikir veren bölüm, kitaplık kö"esidir. Geri kalan hacimler genel anlamda, karakterin 

yalnızlı#ını ve zayıf sosyal ili"kilerini simgeler. Konutta ya"anmı"lık duygusunu en 

baskın hissettiren detaylardan biri de duvarlardaki resimlerdir. Film için bu 

resimlerin bazılarında de#i"im yapıldı#ı bilinmektedir. Filmin ilk konutu genel 

anlamda yalnız, kendini ifade etmekte zorlanan ki"ili#e aittir ve iç mekan karakteri 

de ruhu gibi karı"ıktır. Rasyonel biçimlenmeli koltuklar, eklektik yazı masası ve 

sehpa ile birlikte kullanılır. Ya"am alanında görülen üslupsuz yatak, karakterin 

ili"kiler anlamındaki yüzeyselli#ini sergiler biçimde tanımsızdır. Kitaplık, yazı 

masası ve resimler ise mekana ki"ilik katarlar. Bu nokta, karakterin sa#lam tek 

dayanak noktasının sanat oldu#unu dü"ündürmektedir. Filmin ikinci mekanı ise 

farklı bir "ehirde yeraldı#ı belirtilen eski e" ve çocu#un birlikte ya"adı#ı evdir. 

Aydınlık kareler, örtüler ve iç mekandaki çiçekler bu konutun ilkine oranlaya"am 

dolu ve huzurlu oldu#u imajını verir. Donatılardaki seçimlerde yalın formlar ile 

tarihselci yakla"ımların bir arada kullanıldı#ını gösterir. Özetle filmde Aile konutu 

ile savrulmu" bir yalnız birey konutunun kar"ıla"tırması yapılmı", iç mekan 

düzenlemelerine genel atmosfer ba#lamında simgesel anlamlar yüklenmi"tir.   

5.23 Gülüm 

Yönetmen: Zeki Ökten 

Oyuncular:Tarık Akan,Okan Bayülgen, Rutkay Aziz 

Tür:Dram 

Yapım: Film Pop 

Yapım yılı: 2003 

Kızının intihar etmesi sonucunda karısı tarafından da terk edilen Ali Bey, 60'lı 

ya"larının ortasında, çevresince sevilen kendi halinde bir ihtiyardır. O#lu Sinan'ın 

evlili#inde yolunda gitmeyen "eyler vardır ve bu sorunların ortasında çocuk sahibi 

olmaları imkansızdır. Bu iki ailenin sıradan hayatları beklenmedik bir geli"meyle 

de#i"ecek, ortaya çıkan sırlar herkesin kaderini de#i"tirecektir (Url-85).  
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5.23.1 Filmin Mekanları 

Filmde çocukları evli iki ya"lı ailenin  konutları ile evli genç çiftin konutu olmak 

üzere üç ayrı konut izlenebilmektedir. !lk konut, genç erkek ba" karakterinin 

babasına ait tarihi bir konut yapısıdır. Filmin akı"ından anla"ılabildi#i kadarıyla 

!stanbul’un eski semtlerinden birinde yeralmaktadır. Kullanıcısı, orta gelir 

grubundan uzun yıllardır aynı konutta ya"ayan, yalnız, ya"lı bir adamdır. $ekil 

5.82’de yeralan kareler, ilk konutun ya"am alanından görüntüler içermektedir. Genel 

iç mekan atmosferinin eklektik tutum içinde oldu#u söylenebilir. Neo barok biçimsel 

özellikler gösteren sandalye grubunun, yuvarlak bir masa ile birlikte yer buldu#u 

ya"ama alanı ve giri" ayrılmamı", bütüncül bir hacimdir. Perde, halı ve masa 

üzerindeki tekstil seçimlerinde, tarihi dı" kütle ile uyumlu geleneksel dokunu"lar 

görülür. 

 
#ekil 5.82 : Gülüm, 2003. Birinci konut. OGG, ya"lı birey ya"am alanı. 

Filmde izlenen ikinci konut, genç kadının ailesine aittir. Orta gelir grubuna dahil 

ya"lı çift, bir apartman dairesinde ya"amaktadılar. $ekil 5.83’de yeralan kareler, 

ikinci konutun ya"am alanına aittir. Görüntülerde Neo Barok tarza öykünen koltuklar 

ve arabesk göndermeli ah"ap bir sehpa dikkati çeker. Sehpa üzerinde, desenli 

seramik altlı#ı ile üslupsuz bir lamba yer almaktadır. Ya"am alanın duvar yüzeyi 

kaplamasında ve perde seçiminde açık renk tercih edildi#i görülür. Karelerde iç 

mekan bitkilerine fazlaca yer verilmi"tir. 
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#ekil 5.83 : Gülüm, 2003. !kinci konut. OGG, ya"lı aile ya"am alanı. 

Filmin ba"karakterlerine ait üçüncü konut, dönemin gözde konut yerle"imlerinden , 

tünel yapım sistemi ile olu"turulmu" bir sitede yeralan apartman dairesidir. Kullanıcı 

profili, yüksek gelir grubuna dahil e#itim seviyesi yüksek bireylerdir. $ekil 5.84’de 

görüntüleri yeralan konutun genel iç mekan atmosferi, rasyonel iç mekan anlayı"ıyla 

"ekillenmi"tir. Duvarlar ve dö"emeden olu"an iç kabuk yüzeyleri tek ve naturel 

renklerle kaplanmı"tır. Dö"emede do#al ah"ap tonlarında laminant parke kullanımı 

dikkati çeker. Oturma grubu, rasyonel, yalın, prizmatik formda tekstil kaplamalı 

kanepelerden olu"maktadır. Formdaki yalınlık, renk seçimine de yansımı", koltuk ve 

yemek masası sandalyelerinde beyaz renk kullanılmı"tır. Yemek masası, büfesi ve 

koltuk kenarlarındaki sehpalarda rasyonel, prizmatik form anlayı"ı devam eder. Çok 

koyu ah"ap renk seçimi tekstildeki beyaz seçimi ile kontrast yaratmaktadır. 

Geleneksel tekstil ürünlerine rastlanmaz. Aydınlatma elemanlarının genel iç mekan 

atmosferi ile uyumlu yalın hatları dikkat çekicidir. Duvar yüzeylerinde kullanılan 

ayna ve ya#lı boya tablo da net geometrileri ve süsten uzak çerçeveleri ile modern iç 

mekan aksesuarlarındandır. $ekil 5.84’de yeralan son iki kare, konutun yatak odasını 

göstermektedir. Yatak odasında görülen tüm iç mekan donatıları rasyonel anlayı"ın 

ürünleridir. Yatak ba"ı ve komodin tek arkalık üzerinde çözülmü", ah"ap malzeme 

koyu tonda kullanılmı"tır. Aydınlatma elemanları ve tekstil seçiminde de modern 

seçimler göze çarpar. Son karede görülen sabit dolap, tünel kalıp sistemli konut 

yapılarında sabit donatı olarak imal edilen yerine özel sistemelerdir. Sert plastikten 

yalın, çizgisel detayları ile rasyonel bir kapak tercih edilmi"tir. Duvarda asılı görselin 

çerçevesiz kullanıldı#ı görülür. Kapı yanındaki prizmatik sehpa ve üzerindeki 

aydınlatma da net geometrisi ve yalınlı#ı ile rasyonel tutumdadır. 
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#ekil 5.84 : Gülüm, 2003. Üçüncü konut. ÜGG, entellektüel aile ya"am alanı. 

5.23.2 De%erlendirme 

Filmde izlenen üç konuttan ilk ikisi, aynı ya", gelir grubu ve sosyal statüdeki ailelere 

aittir. Her ikisinde de eklektik tutumun baskın hissedildi#i iç mekan düzeni dikkati 

çeker. !lk mekan, eski bir müstakil konuttur. Yalnız ya"ayan, geleneklere görece 

daha ba#lı ve içe dönük bir kullanıcıya ait oldu#undan iç mekanda geleneksel 

aksesuarlar daha belirgin kullanılmı"tır. !kinci konut kütle mimarisi anlamında 

ilkinden daha yeni bir apartman dairesidir. !ç mekan düzenlemesinde eklektik tutum 

tercih edilmeye devam ederken, kabu#un daha yalın oldu#u görülür. Filmin son 

konutu, toplu konut projesinde yeralan tip bir apartman dairesidir. Yüksek e#itim ve 

gelir grubundaki genç aile kullanıcılarına ait konut iç mekanı genel atmosferi, yalın 

bir rasyonalizm içindedir.    
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5.24 Issız Adam 

Yönetmen: Ça#an Irmak 

Oyuncular: Cemal Hürkan, Melis Birkan 

Tür: Melodram 

Yapım: Mustafa O#uz 

Yapım yılı: 2008 

Film a"ırı uçlarda bir ya"am süren Alper ve mütevazi Ada’nın a"kını anlatır. Alper 

lüks ya"amayı seven ve i"inde ba"arılı bir a"çıdır, ancak a"ırılıklarla dolu özel ya"amı 

yüzünden yalnız ve mutsuzdur. Ada ise çocuk kostümleri tasarlayan naif karakterdir. 

Filmde geçmi"inden kopup yalnızla"mı", ruhu a"ırılıkla körelmi" karakter ile dengeli 

bir karakterin birbirini tamamlayamayan ili"kisi konu edilmektedir(Url-85). 

5.24.1 Filmin Mekanları 

Filmde ana karakterlere ait olarak gösterilen ve Galata semtinde yeraldı#ı belirtilen 

iki apartman dairesi gösterilmektedir. Bu iki mekan, platoda yaratılmı" sanal 

mekanlardır. Ayrıca filmde para kar"ılı#ı a"k yapan bir kadına ait üçüncü bir konut 

izlenebilmektedir. 

 

 
#ekil 5.85 : Issız Adam, 2008. Birinci konut. OGG, genç birey konutu. 

Film karakterlerin ili"kilerine odaklanmı" oldu#undan çoklukla yatak odalarından 

çerçevelenmi" görüntüler izlenir. Platoda kurulan sette, konutların sadece mutfak ve 

yatak odaları yaratılmı"tır. !lk konuttan görüntüler "ekil 5.85’de izlenmektedir. Erkek 
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karakterin ya"am alanı, beyaz boyalı tu#la duvarlarla sınırlanm"tır. Karakterin a"çı 

olması nedeniyle mutfak, ya"am alanı ile içiçe ve büyükmasif bir ah"ap masa ile 

kaplıdır. Masa etrafında IKEA ürünü stilize !ngiliz tarzı ah"ap sandalyeler ve bir 

bank kullanılmaktadır. Fonksiyonel bir iç mekan düzeninin görüldü#ü hacimde kar"ı 

duvarda siyah-beyaz, çerçevesiz bir görsel ve di#er duvarda yine yalın, geometrik bir 

resim dikkati çeker. Masa arkasındaki alçak dolap da rasyonel IKEA örneklerinden 

olup, üzerinde yine rasyonel bir masa lambası yeralmaktadır. Erkek karakterin 

sorunlu ruh hali dar bir yatak odası ile tanımlanmı"tır. 

Filmin ikinci konutu, genç kadın karakterin yine yalnız ya"adı#ı apartman katıdır 

($ekil 5.86). !lk konuta benzer "ekilde sette harman tu#lası görüntülü duvarlar 

kullanılmı" ancak bu kez kaplamasız do#al haliyle gösterilmi"tir. Karakterin do#al ve 

kendiyle barı"ık ki"ili#ine gönderme yapan iç mekan düzenlemesindeya"am alanında 

mavi,yatak odasında kırmızı renk kullanılmı"tır. Üst sol kare yatak odasına bakı"ı  

gösterir. Do#al malzeme ve do#al renk kullanımı, rasyonel komodinler üzerindeki 

ka#ıt abajur seçimiyle devam eder. Kapı geçi"ine yerle"tirilmi" kırmızı pop 

aydınlatma elemanı do#al görünüme dengeli bir renk katmı"tır. Üst sa# karede 

konutun yemek alanı görülmektedir. Bu kez do#al tonlara mavi e"lik eder. Rasyonel 

mobilyaların tümü IKEA ürünlerindendir. 

 

 
#ekil 5.86 : Issız Adam, 2008. !kinci konut. OGG, genç birey konutu. 

Filmin son konutu, para kar"ılı#ı a"k yapan bir kadına ait apartman katıdır.($ekil 

5.87). Film mekanı olarak gerçek bir konut kullanılmı" ve anlatıda Beyo#lu’nda 

yeraldı#ı belirtilmi"tir. Konut iç mekanı genel anlamda eklektik bir tarz sergiler. 

Oturma grubu iri desenli ve oldukça gösteri"li bir görüntü verir. Büfe, duvarda 
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yeralan aksesuarlar ve çerçevelerde koyu renk ah"ap kullanımı görülür. Perde tek 

renk ve desensiz tekstil ürünü olmakla birlikte oldukça abartılıdır. 

 
#ekil 5.87 : Issız Adam, 2008. Üçüncü Konut. OGG, dü"ük ahlaki düzeyli birey 

konutu. 

5.24.2 De%erlendirme 

Filmin ilk iki konutu birbirine benzer gelir seviyeleri ve ya"am tarzlarına sahip genç 

bireylere aittir. Her iki konutta rasyonel iç mekan anlayı"ı hakim olup, donatıların 

tümü IKEA ürünlerinden seçilmi"tir. Bireylerin psikolojik durumlarının iç mekana 

yansımasında renk ve mekansal büyüklükler araç olarak kullanılmı"tır. Bu iki 

konutun tam tersine üçüncü konutta a#dalı bir eklektik tarz görülür. Kullanıcı profii 

para kar"ılı#ı a"k yapan ve toplumun dü"ük ahlak düzeyi ile de#erlendirdi#i bir 

karakterdir. Konutun iç mekan düzenlemesinde gösteri"li ve abartılı donatı seçimi 

dikkat çeker.   

5.25 A"k Tesadüfleri Sever 

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak 

Oyuncular: Belçim Bilgin, Mehmet Günsür 

Tür: Melodram 

Yapım: Böcek Yapım 

Yapım yılı: 2010 

Do#dukları günden çocukluk ve ilk gençlik yıllarına kadar yolları kesi"en iki 

karakter 2010 yılında !stanbul’da tanı"ır. Film Özgür ve Deniz’in birbirlerine do#ru 

ve engellerle dolu a"k macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönü"lerle onların 

bugünlerini yaratan dönemlere uzanır (Url-85). 
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5.25.1 Filmin Mekanları: 

Filmde foto#rafçı erkek karaktere ait bir loft, kadın karakterin yalnız ya"adı#ı 

apartman dairesi ve her iki karakterin ailelerinin ya"adı#ı Ankara’daki iki konut 

olmak üzere dört ayrı konut izlenebilmektedir. 

Foto#raf sanatçısı karakterin konutu olarak gösterilen loft, Balat’ta yeralan bir re-use 

(yeniden kullanım) örne#i binadır. Eski bir depo yapısı olan bina günümüzde bir 

sanat merkezine ait sergi mekanıdır. $ekil 5.88’de yer alan ilk kare binanın bugünkü 

durumunu gösterir. Filmde binanın giri" kotu ya"am alanı, batar katı ise yatak odası 

olarak düzenlenmi"tir. !ç kabukta binanın genel karakterine uyumlu biçimde duvarlar 

çıplak bırakılmı", harman tu#lasına herhangi bir kaplama uygulanmamı"tır. Üst kota 

paslanmaz çelikten bir merdiven ile ula"ılmaktadır. Dö"eme kaplaması koyu renk 

ah"ap parke olup, halı kullanılmamı"tır. Duvar yüzeylerinde foto#raf sanatçısı 

Mehmet Turgut’un eserlerinden örnekler, çerçevesiz ve büyük boyutlarla 

sergilenmektedir (Url-86). Loftun genel iç mekan düzenlemesi süsten uzak, rasyonel 

biçimlenmeler gösterir. !ç mekan donatılarında, tek renk tekstil ve deri kaplamalı 

yalın formlu iki kanepe ve net dikdörtgen bir forma sahip, süslemeden uzak ah"ap bir 

sehpa görülmektedir. Deri kaplamalı koltuk 1954 Florence Knoll tasarımı kanepeyi 

andıran rasyonel mobilya örneklerindendir. Mekan modern aydınlatma elemanları ile 

yerden aydınlatılmaktadır. Ah"ap çalı"ma masası yanında, beyaz polipropilen 

gövdesi, kısa arkalı#ı ve metal ayakları ile, rasyonel mobilya örne#i bir sandalye 

yeralır. IKEA tasarımı bir ürün olan sandalye, Charles Eames ‘in 1950’de tasarladı#ı 

dax chairbenzeri biçimsel özellikler ta"ır. En altta yer alan karede konutun yatak 

odasından alınmı" görüntü yeralmaktadır. Batar kat yatak odası olarak kullanılmakta 

ve paslanmaz çelik korkuluk sistemi ile sınırlanmaktadır. Ya"am alanında oldu#u 

gibi, harman tu#lasından orjinal duvar, kaplamasız olarak korunmu"tur. Duvardaki 

ta"ıyıcı kolonlar beyaza boyanmı"tır. Yatak odası minimalist bir yakla"ımla 

düzenlenmi", renk planlamasında naturel tu#la rengi ve beyaz kullanılmı"tır. Yerden 

aydınlatma için kullanılan küre formlu lambalar odanın tek aksesuarı olarak 

görülmektedir. 
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#ekil 5.88 : A"k Tesadüfleri Sever, 2010. Birinci konut. ÜGG, sanatçı, genç bireye 

ait konut. 

Filmin ikinci konutu, iyimser ve mutlu bir portre çizen sanatçı kadın karakterin 

yalnız ya"adı#ı apartman dairesidir ve filmde çok az yer bulmu"tur. $ekil 5.89’da 

yeralan iki kareden ne"eli bir iç mekan atmosferi algılanmaktadır. Duvar 

yüzeylerindeki sade çerçeveli görseller ve sa#daki karedeki aydınlatma elemanı, 

yalın hatları ile Rasyonel biçimlenmeler gösterirler. 
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#ekil 5.89 : A"k Tesadüfleri Sever, 2010. !kinci konut. OGG, sanatçı, genç bireye ait 

konut. 

Filmin di#er konutları, ana karakterlerin Ankara’da ya"ayan ailelerine ait konutlardır. 

$ekil 5.90’da yeralan kareler iki ayrı gerçek konuta aittir. Basında yeralan bilgiye 

göre, sa#daki kare, Çankaya And sokaktaki bir apartman dairesinde 

gerçekle"tirilmi"tir. Ailelerin filmdeki hikayelerine uyumlu olarak, konutlar 80’li 

yıllardan kalma iç mekan görüntüleri ta"ırlar. Soldaki konut kullanıcıları daha 

geleneklere ba#lı bir hayat sürmektedirler, buna paralel olarak iç mekan karakterinin 

eklektik anlayı"ta oldu#u görülür. Sa#daki karede yer alan konutun kullanıcıları, 

yenilikçi ve bir ya"am sürmü" sonrasında ayrılmı"lardır.!kinci konut iç mekanında, 

tam anlamıyla modern olmasa da süsten uzakla"mı", sadele"mi" formlar dikkati 

çeker.Beyaz rengin a#ırlıklı kullanıldı#ı ya"am mekanında duvara yaslanmı" 

rasyonel dolap ile birlikte e#risel sırtlıklarıyla Neo Klasi#e yakın duran sandalyeler 

ve tavanda eklektik bir adınlatma elemanı görülmektedir.  

 
#ekil 5.90 : A"k Tesadüfleri Sever, 2010. Üçüncü konutlar. OGG, gelenekçi ve 

yenilikçi aile konutları 

5.25.2 De%erlendirme: 

Filmin ilk konutu yalnız ya"ayan bir foto#af sanatçısına aittir. Filmde ünlü, zengin 

aynı zamanda mütevazi, iyi kapli, insancıl özelliklerle yansıtılan genç karakterin 

konutu, modern mobilyalar ile donatılmı"tır. Filmin kadın karakterine ait konuttan 

fazla bir görüntü alamamakla birlikte, rasyonel mobilyalarla donatıldı#ı ve 
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duvarlarda çok sayıda görsel ile sıcak bir atmosfere sahip oldu#u söylenebilir. Her iki 

ana karakter de filmde olumlu özellikleri ile öne çıkarılan genç bireyler olup, yalnız 

ya"amakta ve modern iç mekanla e"le"tirilmektedir. Filmde yeralan aile konutları 

karakterlerin Ankara’da ya"ayan ailelerine ait olarak tariflenir. Filmde aktarılan bir 

detayla, bu konutlarda 80’lerden bu yana herhangibir de#i"iklik yapılmadı#ını 

ö#reniriz. Bu anlamda ailelerden geleneksel ya"ama yatkın olanın eklektik, daha 

modern bir ya"am sürmü" ve bo"anmı" çifte ait olan konutun beyaz a#ırlıklı, 

sadele"mi" formlarda donatılarla ifade buldu#u görülür. Bu anlamda filmde 80’ler ve 

2010 yılı iç mekanında “modern” tanımının nasıl de#i"ti#i de gözlenebilmektedir.
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6.  DE$ERLEND!RME VE SONUÇLAR 

Tez çali"ması 1960’dan günümüze; sinema, toplumsal yapı ve asıl yo#unla"ılan 

hedef olarak iç mekan düzenlemelerindeki de#i"imler anlamında pekçok ipucu 

vermi", parçalar bütünü olu"tururken bu disiplinlerin ailenin özel ya"am alanı 

konutta, etkin biçimde kesi"ti#i görülmü"tür. Türkiye’de sinema, toplumsal 

dönü"ümlerin ve buna ba#lı mimari etkile"imlerin izlenebilece#i verimli bir 

mecradır. Gerçek mekan kullanımına ba#ımlı Türk sinema sektörü, stüdyo sisteminin 

ba"ladı#ı 90’lı yıllara dek senaryoya uyumlu mekanı bulmak ve mekana en alt 

düzeyde müdahale ile filmi çekmek zorluklarını ya"amı", sonrasında ise 

zorunluluktan de#ilse de bir tercih olarak gerçek mekan kullanımı süregelmi"tir. 

Böylece filmlerde izlenen konut mekanları gerçe#in temsilini sunmu"tur. Çalı"mada 

incelenen filmler sonuç bölümü için, onar yıllık kategoriler ile ele alınmı" ve 

dönemlerin hakim iç mekan üslupları her on yıl için gelir grupları açısından ve 

kavramsal kar"ılıkları bakımından de#erlendirilerek tablola"tırılmı"tır. 

!lk dönem aralı#ı olan 1960-1970 yılları arasında ye"ilçam melodramları izlenir. 

Kentli ya"amın büyük bir hızla arttı#ı bu dönemde, kitlesel göçler yeni kentliler 

yaratmı" ve onların konutları yerle"ik kent düzeni içinde gecekondula"ma biçiminde 

görünür olmaya ba"lamı"tır. Kent çevresinde yo#unla"an gecekondu yerle"imleri, 

dü"ük gelir grubu konutları olarak kullanılırken, bu grup için kent merkezinde 

ya"amak ancak mali durumu bozulan sahiplerince katları ya da odaları kiraya verilen 

eski konaklara yerle"mek ile mümkündür. 5. Bölümde incelenen 60’lı yıllar 

filmlerinde görüldü#ü üzere, ($ekil 5.1 ve 5.2) modern ya"am dinamikleri, Türk 

toplumunda biçimsel anlamda hızla kabul görmü"tür. Bu dönemde, Amerikan 

toplumuna öykünerek ba"layan de#i"im ve modernle"me anlayı"ı, batılıla"mayı 

biçimsel anlamda dikte eden örneklerden kopyalayan ya"amlar ortaya çıkarmaya 

ba"lar. Batılıla"ma olgusu, giyimde, müzikte ya da evlerdeki hizmetçi- u"ak- dadı 

kadrosu ile ya"amın içinde hissedilse de, bireylerin özgürle"mesi söz konusu 

oldu#unda modern ya"am yozla"manın kayna#ı olarak vurgulanmaktadır. Ya"am 
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biçimleri, kentlerin ve kentli insanların görünü"ü hızla modernle"mi"tir. Konut 

anlayı"ı, apartmanla"ma ile yeniden yapılanırken, filmlerde bu apartmanların 

kullanıcıları, yenili#e hızla adapte olan marjinal karakterler ya da "ehrin göçle gelen 

orta gelir grubundaki yeni sakinleri olmu"tur. Bu dönem filmlerinde moden ya"am 

olgusunun toplumsal de#erlerden uzakla"ma ile e"de#er tutuldu#u hissedilir. 

1960’ların yerle"ik imajı ile geleneksel ailevi de#erlerden uzak marjinal bir hayat 

süren bekar karakterler, Rasyonel iç mekan düzenlemesi ile e"le"tirilmi"tir ($ekil 5.6 

ve 5.14).  

Yeni türeyen modern çok katlı konut anlayı"ının yabancılı#ı gibi, konutların kullanıcı 

profili de ba#ımsız karakteri ile topluma henüz yabancı modern ya"am tarzına 

sahiptir. Buna kar"ılık, toplumun tüm katmanlarınca onaylanan, alı"ılagelen, tanıdık 

olan ise gelir düzeyinden ba#ımsız olarak eklektik iç mekan kurgusu ile ifade 

edilmi"tir. Yani hem üst gelir grubu hem de orta gelir grubu ailelerin konutlarında 

eklektik iç mekan düzenlemelerini görürüz. Rasyonel tarzdaki iç mekan 

düzenlemeleri bu dönemde geleneksel de#erlerden ayrılıp, kopu"un e"i#ine gelmi" 

aileler için de kullanılmı"tır. $ekil5.2’de yeralan bu örnekte konut iç mekanının 

baskın karakteri Rasyonel üslup olsa da tarihselci donatılarla desteklendi#ini 

görürüz. Buna kar"ılık kentsoylu, aile ba#ları güçlü bireylerin konutlarında dolaysız 

tarihçi düzenlemeler hakimdir ($ekil 5.7). Bu ba#lamda, 1960-1970’li yıllar 

sürecinde toplumsal ya"amda görülen hızlı biçimsel de#i"imin, geleneksel tarza uzak 

bulundu#u, toplumsal bilinçte tam olarak içselle"tirilemedi#i ve iç mekan 

tasarımında modern mimarinin bu yabancıla"manın simgesi olarak görüldü#ü 

sonucuna ula"ılmaktadır. Dönemin geçerli akımı olan modernizmin üst gelir 

düzeyinde kullanımı ya masa üzeri aydınlatma gibi küçük aksesuarlarda ya da 

konutun ikincil önemdeki mekanı olan yatak odalarında görülür. Yenili#in 

deneyimlenmesi bu anlamda ikincil hacimlerde gerçekle"mi", ya"am alanlarında 

dolaysız tarihselci anlayı"tan vazgeçilmemi"tir ($ekil 5.23). Çizelge 6.1 de 

görüldü#ü üzere 1960-70 aralı#ında irdelenen filmlerde alt gelir grubu konutu 

yeralmamaktadır. Taranan pekçok filmde de alt gelir gruplarının konut mekanları 

hakkında kayda de#er bilgiye rastlanmamı"tır. Çizelge 6.2 de gelir gruplarından 

ba#ımsız olarak iç mekan üsluplarının filmlerde hangi temalarla e"le"tirildi#i 

gösterilmi"tir. 
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Çizelge 6.1 : 1960-1970 yılları arasında, konut iç mekanı üslubu-gelir grubu ili"kisi. 

1960-1970 Rasyonel Eklektisist Rasyonel+eklektisist 

Üst Gelir 

Grubu 

 *YaralıKalp1.2.3. 

konutlar, ya"am, yatak 

odaları. 

*Samanyolu1.konut, 

ya"am alanı 

*Kırık Hayatlar, 

1.konut, ya"am alanı 

Orta Gelir 

grubu 

*KırıkHayatlar, 

2.konut, 

ya"am alanı 

*A#layan Bir Ömür, 

1.2.konut,ya"am,yatak 

odaları 

 

Alt Gelir 

Grubu 

   

Çizelge 6.2 : 1960-1970 yılları arasında, iç mekanı üsluplarının temsil etti#i 

kavramlar. 

!ç Mekan Üslubu Temsil Etti%i Kavramlar 

Rasyonalizm Yabancı, Marjinal, Ahlaki olmayan. 

Eklektisizm Kabul gören, Ailevi de#erler, Statü 

70’li yıllar filmlerinde, dünyada 60’larla ba"layan özgürlükçü de#i"imin Türk 

toplumunda yeni yeni sindirildi#i hissedilir.’60sinemasının zengin-fakir;iyi-kötü gibi 

zıt karakterleri ve onların kli"e mekanları yerine, 70’lerde karakter analizinin 

derinle"meye ba"ladı#ı görülür. Artık perdede sonradan görme zenginlik,hakir 

görülen ama aslen naif ki"ilikler,evlilik dı"ı ili"ki ya"ayan masum kız gibi 

arakarakterler görünmeye ve dolayısıyla bu karakterlere ait ki"sel mekanlarda 

çe"itlilik ba"lar. Amerikan toplumuna öykünen ya"amların, perdeye yansıması daha 

ola#an kar"ılanmı"tır. Evin emektar çalı"anları hizmetçi, u"ak kostümü giyerken, 

yenilikçi konut iç mekanında görülmeye ba"lanan bar ünitelerinin –geleneksel yapıya 
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hala bir parça uzak olmakla beraber-do#al kar"ılanmaya ba"landı#ı, içki servisi ya da 

bazen sadece sergisinin, konut iç mekanın bir parçası haline geldi#i görülür( 

$ekil5.36 ve 5.41). Toplumsal baskılardaki hafifleme ile bireysel özgürlü#ünü ön 

planda tutan gençler ve onları destekleyen ailelerin hikayeleri perdeye yansır. Bu 

dönem filmlerinde aile konutları kadar, yalnız ya"ayan bireylere ait konut iç 

mekanları da görülür. Konut kullanıcısının genç ve bekar olması iç mekan 

düzenlemelerinde 60’lı yıllar kadar büyük farklara yol açmaz. Önceki on yılda 

modern iç mekanla temsil edilen genç bekar, orta gelir düzeyine sahip kullanıcının 

konutu, biçimsel anlamda eklektisizmi benimsemeye ba"lar. Bu dönemde rasyonel iç 

mekan ya"am tarzlarını ele"tiren bir simge olarak de#ilse de anlatıdaki negatif 

karakterle bütünle"tirilmeye devam eder. Çoklukla zengin, sorumsuz genç erkek 

karakterlerin konutları rasyonel biçimsel özellikler ta"ır. Filmin olumlu karakteri ise 

eklektik iç mekanda ya"ar. Karakterin cinsiyeti ya da bekar olması bu sonucu 

de#i"tirmez ($ekil5.31, 5.41 ve 5.46). 70’lerin sonlarına do#ru eklektik mobilyada 

bir sadele"me dönemi ba"lar. Neo Klasik tarzın sadele"tirilerek Rasyonel mobilya ile 

birlikte kullanılmaya ba"ladı#ı görülür. Biçimsel anlamda sadele"en mobilyaya düz, 

desensiz kuma" e"lik etmeye ba"lar. De#i"im, yine özgürlükçü ya"am tarzını 

benimseyen genç kullanıcılar ile e"le"tirilir ($ekil 5.33, 5.35, 5.41). 

Bu dönem filmlerinde vurgu gelir grupları üzerindedir. Anlatılarda, karakterlerin 

e#itim seviyeleri hakkında kategori olu"turacak bir bilgi verilmez. 70’li yıllarda 

eklektik iç mekan kullanımı, üst ve orta gelir grupları için tercih edilen tarzdır (5.32 

ve 5.38). Gelir grubu ve kent soyluluk yükseldikçe, donatının niteli#i ile birlikte 

nicelik olarak da artı" gösterdi#i dikkat çekicidir ($ekil 5.32). Alt gelir grubu ise 

Rasyonel iç mekan ile temsil edilir ($ekil 5.37). 
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Çizelge 6.3 : 1970-1980 yılları arasında, konut iç mekanı üslubu-gelir grubu ili"kisi. 

1970-1980 Rasyonel Eklektisist Rasyonel+Eklektisist 

Üst Gelir 

Grubu 

 *Feryat 1.konut 

*Herkesin Sevgilisi, 

2.konut,ya"am alanı 

*Yaralı kalp,1.-3.konut 

*Ah Bu Gençlik,2.konut 

*ÖyleOlsun,1. Konut,ya"am 

yatak odası 
 

*Ah Bu Gençlik,1.Konut 

ya"am alanı 

Orta Gelir 

Grubu 

 *YazBekarı,3.konut, ya"am 

alanı 

*ÖyleOlsun,2.konut,ya"am 

alanı 

 

Alt Gelir 

Grubu 

*Feryat, 2.konut, 

ya"am alanı 

*Yaz Bekarı 

2.konut, ya"am 

alanı 

  

Çizelge 6.4 : 1970-1980 yılları arasında iç mekan üsluplarının temsil etti#i 

kavramlar. 

!ç Mekan Üslubu Temsil Etti%i Kavramlar 

Rasyonalizm Yoksulluk, Sorumsuz gençlik. 

Eklektisizm Zenginlik, Statü, Kent soyluluk, Ailevi 

de#erler. 

1960-1980 aralı#ında, iç mekan düzenlemelerinde hızlı ve köklü bir de#i"im 

gözlenir. Bunu en çarpıcı örneklerini aynı gerçek konutu farklı zaman dilimlerinde 

kullanan filmlerden izlemek mümkündür.5.1 ve 5.9 Bölümlerinde irdelenen filmler, 

1965 ve 1975 yıllarında yani on yıl arayla, aynı konutta çekilmi"tir. Konut, 

kullanıcısı de#i"memi" olmasına ra#men farklı iki iç mekan karakteriyle kar"ımıza 

çıkar ($ekil 5.28 ve 5.43). 50’li yılların Rasyonel mimari örne#i olan yapının iç 
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mekanında 60’larda Rasyonel biçimlenmeyi tercih eden üst gelir grubu, kentsoylu 

kullanıcı, 70’li yıllara gelindi#inde bu yeni hevesten vazgeçmi" ve tarihselci mobilya 

kullanımına geçmi"tir. Benzer "ekilde 5.3 ve 5.10 Bölümlerinde irdelenen filmler de 

bir ba"ka üst gelir kullanıcısı konutunun 1968 ve 1976 yılındaki iç mekanını gözler 

önüne serer.Bu süre içinde konutun kullanıcısı aynı kalmı", ancak ’68 filminde iç 

mekanda görülen Bau House ve Art Deco etkiler silinmi"tir. !kinci filmde eklektik 

tarz, baskın mekansal dil haline gelmi"tir ($ekil5.15 ve 5.44). Kullanıcılarının 

de#i"medi#i bilindi#ine göre, kentsoylu-üst gelir grubu ve üst gelir grubu olarak 

tanımlanan iki kullanıcının 70’li yıllar içinde Rasyonel üsluplu düzenlemeden 

vazgeçip, eklektik tarza yöneldi#i bir gerçektir.  

1980’li yıllar filmlerinde, kaakterlerin entellektüel seviyeleri hakkında fikir veren 

anlatılar yo#unluktadır. Entellektüel seviyesi yüksek, sanatçı karakterlere ait 

konutlarda geleneksel kültürden aksesuarlarla bütünle"en Rasyonel düzenlemeler 

hakimdir ($ekil 5.50, 5.53 ve 5.56). Bu anlamda dönemin Türkiye’sinde kültürel 

alanda görülen yerellik /ulusallık kavramlarının, iç mekana yansıdı#ı söylenebilir. Bu 

dönem filmlerinde orta ve üst gelir gruplarının eklektik iç mekanla temsil edildi#i 

görülür. 5.11 ve 5.12 aynı gerçek konutta iç mekanda hiçbir de#i"iklik yapılmadan 

çekilmi" filmlerdir. !lk filmde konut kullanıcısı sadece yüksek gelir düzeyi ile 

tanımlanırken, ikinci filmde aynı konut, üst gelir grubu ve kent soylu olarak 

tariflenir. Bu noktada iki grup için detercih edilen iç mekan tarzı aynıdır. Orta gelir 

grubu tanımı, 80’li yıllarda çok geni" bir halk kesimini tariflemektedir. Bu nedenle 

dönem sineması büyük oranda orta gelir grubu anlatılarını yansıtır. !ç mekan 

düzenlemelerinde orta gelir grubunun tercihi, e#itim düzeyi ile ba#lantılı bir çe"itlilik 

gösterir. E#itim düzeyi yükseldikçe iç kabukta ve mobilya tekstilinde sadele"me 

görülmeye ba"lar, dü"ük e#itim düzeyi ise üst gelir grubuna özenen taklit eklektik 

donatıları tercih eder ( $ekil 5.49 ve 5.54 ). 
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Çizelge 6.5 : 1980-1990 yılları arasında konut iç mekanı üslubu-gelir grubu ili"kisi. 

1980-1990 Rasyonel Eklektisist Rasyonel+ 

Eklektisist 

Üst Gelir Grubu  *Kadının adı yok, 

1.2.3.konut, ya"am alanı 

*Aile kadını, 1.konut 

ya"am alanı 

*Bir Kadın Bir hayat, 

4.konut, ya"am alanı 

*Kavgamız 1.-2.konut 

ya"am alanı 

 

Orta Gelir 

Grubu 

 *Bir Kadın Bir Hayat,1.-

3,ya"am alanı 

 *Ahh Belinda, 2-.4.konut 

*Kavgamız,3.konut, 

ya"am alanı 

*Bir Kadın Bir Hayat 

2.konut, ya"am alanı 

*Ahh Belinda, 1-

3.konut ya"am alanı 

 

Alt Gelir Grubu    

Çizelge 6.6 : 1980-1990 yılları arasında !ç Mekan üsluplarının temsil etti#i 

kavramlar. 

!ç Mekan Üslubu Temsil Etti%i Kavramlar 

Rasyonalizm Yüksek e#itim seviyesi, entellektüellik 

Eklektisizm  Zenginlik, Kent soyluluk, Statü, Özenti 

1990’lı yıllar bir yandan küreselle"menin yo#un olarak hissedildi#i di#er yandan dı"a 

açılma ile çe"itlili#in arttı#ı bir dönemdir. Türk sinemasının 90’lı yılları da bu 

çe"itlili#in ürünlerini yansıtır. !ç mekan düzenlemelerinde 80’lerde yüksek e#itimli 

kesimin konutlarında ba"layan sadele"me artarak 90’lı yıllarda devam eder. Üst ve 

orta -üst gelir grubu konutlarının ya"am alanlarında, baskın Rasyonalist karaktere 

tarihselcilik e"lik eder. Orta üst gelir seviyesinde ($ekil 5.64) dolaysız bir 
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tarihselcilik ve "ekil 5.68’de görüldü#ü gibi dolaylı tarihselci post modern donatılar, 

Rasyonel tarzla birlikte kullanılmı"tır. Ayrıca Rustik üslup bir ba"ka yenilik olarak 

Post modern gibi, 90’larda üst gelir grubu için Rasyonalizmin sıradanlı#ını kıran, 

statü göstergeleri olarak kabul edilir. Bu anlamda orta üst gelir seviyesinde tarihselci 

bakı" önceki dönemlere daha yakındır, ancak üst gelir seviyesinde tarihselci bakı" 

yeni bir ivme kazanmı"tır. 

Çizelge 6.7 : 1990-2000 yılları arasında konut iç mekanı üslubu-gelir grubu ili"kisi. 

1990-2000 Rasyonel Eklektisist Rasyonel+Ek

lektisist 

Rasyonel+ 

Rustik 

Rasyonel+ 

PostModern 

Üst Gelir 

Grubu 

  *CBlok, 1konut, 

ya"am alanı. 

*Yeni Bir 

Yıldız,1.konut 

ya"am,yatak od. 

*Nihavend 

Mucize,1.konu

t 

*Bir Sonbahar 

Hikayesi, 

2.konut, 

ya"am, yatak 

od. 

Orta Gelir 

Grubu 

*Bir 

Sonbahar 

Hikayesi, 

1.konut, 

ya"am alanı 

*Yeni Bir 

Yıldız 

*Nihavend 

Mucize,2.ko

nut,ya"am 

yatak od. 

*Duru"ma1.

2.konut, 

ya"am yatak 

od. 

*Bir Sonbahar 

Hikayesi,3.konu

t, ya"am alanı.  

  

Alt Gelir 

Grubu 

*CBlok, 

2.konut 

ya"am alanı 
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Çizelge 6.8 : 1990-2000 yılları arasında !ç Mekan Üsluplarının temsil etti#i 

kavramlar. 

!ç Mekan Üslubu Temsil Etti%i Kavramlar 

Rasyonel ile Postmodern /Rustik / 

Eklektisit 

Statü 

Eklektisizm Geçmi"i ya"amak. 

Yeni Rasyonalizm (Minimalizm) Yalnızla"an hayatlar 

2000’li yıllar Türkiye’sinde toplumsal profilin çe"itlili#i konut iç mekanına da yansır 

Rasyonel üslupta iç mekan düzenlemeleri üst gelir grubu ve yüksek e#itimli 

kullanıcının tercihleri arasına girmi"tir ($ekil 5.84). Eklektik tarz ise orta üst gelir 

seviyesinde dü"ük e#itim seviyeli, kültür bo"lu#u içindeki üst gelir grubu 

kullanıcıların konutlarında görülür($ekil 5.79). Orta gelir gruplarında kullanıcının 

ya"ına ba#lı de#i"im gözlenebilir. Orta gelir düzeyindeki genç kesim Rasyonel 

düzenlemeleri tercih ederken, aynı gelir grubunda orta ya" üstü kullanıcı, dolaysız 

tarihselcili#i kullanmayı sürdürür ($ekil 5.82 ve 5.85). 
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Çizelge 6.9 : 2000-2010 yılları arasında konut iç mekanı üslubu-gelir grubu ili"kisi. 

2000-2010 Rasyonel Eklektisist Rasyonel+ 

Eklektisist 

Üst Gelir 

Grubu 

*Gülüm,3.konut,ya"amyat

ak od. 

*A"k Tesadüfleri 

Sever1.konut 

 *Abuzer 

Kadayıf,1.konut 

Orta Gelir 

Grubu 

*Issız Adam, 

1.2.konut,ya"am yatak od. 

*Uzak,1.konut,ya"am 

*Gülüm,1.-2.konut, ya"am 

*Issız Adam,3.konut 

*A"k Tesadüfleri Sever, 

3.konut 

 

Alt Gelir 

Grubu 

   

Çizelge 6.10 : 2000-2010 yılları arasında iç mekan üsluplarının temsil etti#i 

kavramlar. 

!ç Mekan Üslubu Temsil Etti%i Kavramlar 

Rasyonalizm Statü, Yüksek e#itim seviyesi, 

entellektüellik 

Eklektisizm Kültür bo"lu#u, özenti 

Genel olarak incelenen filmlerde 1960-2010 yılları aralı#ında konut iç mekanında en 

baskın üslupların Rasyonel düzenlemeler ve Eklektik tarz oldu#u görülmü"tür.Yıllara 

ba#lı olarak bu üslupların kar"ılık geldi#i toplumsal de#erler ya da kavramlar 

anlatılardaki vurgu ve çizilen karakterlerin özellikleri ile adlandırılmaya çalı"ılmı" ve 

Çizelge 6.11’ de tablola"tırılmı"tır.  
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Çizelge 6.11 : Eklektisizm ve Rasyonalizmin yıllara göre kavramsal kar"ılıkları. 

Kavramlar 60lar 70ler 80ler 90lar 2000ler 

Statü/Kent 

soyluluk 

     

Yüksek E#itim      

Özenti      

Kültür Bo"lu#u      

Ahlaki Olmayan      

 

Görüldü#ü üzere, 80’lerden sonra konut iç mekanı sadele"meye ve Rasyonel 

biçimlenmeler görünür olmaya ba"lar. 2010 yılına gelindi#inde ba"langıç ve biti" 

tarihlerindeki konut iç mekan düzenlemeleri arasında, tersine dönmü" bir ili"ki 

vardır. 60’lar ve 70’ler için statü göstergesi olan Eklektik iç mekan 2010’da, kültür 

bo"lu#u içindeki özenti yeni zenginler, ahlaki düzeyi dü"ük gösterilen bireylerin 

tercihi halindedir. Buna kar"ılık 60-70’lerde marjinalli#in, ahlaki bozuklu#un temsili 

olan Rasyonalizm, 2010’da statüyü, yüksek e#itim seviyesini temsil eder. !ç 

mekanda yıllara ba#lı de#i"im gösteren iç mekan üslupları yanında, statü 

sembollerinin aynı hızla de#i"medi#i gözlenir. Örne#in tavan aydınlatmaları, 90’lı 

yıllarda Yeni Rasyonalizm ile gelen sadele"meye dek, eklektik biçimsel özelliklerini 

korur ($ekil 5.3, 5.14, 5.41). Ya"am alanlarında sergilenen piyanolar, 80’lerde 

entellektüel orta gelir grubu kullanıcının konutunda yer alana dek, kent soylulu#un 

de#i"mez sembollerinden biri olarak ya"am alanlarının en önemli donatılarındandır 

($ekil 5.7, 5.12, 5.37). Bir statü göstergesi olmasa da Geleneksel Türk Halısı 

kullanımı, konut iç mekanının genel karakterinden ba#ımsız olarak -2000’lerdeki 

Rasyonel iç mekanda halı kullanımının bütünüyle kalktı#ı örne#e kadar- tüm 

dönemlerde yaygın olarak tercih edilmi"tir. 60’lı yılların Rasyonel iç mekanında ve 

90’ların oldukça sadele"mi" konutunda ($ekil 5.3, 5.6 ve 5.73) Rasyonel donatıya 

geleneksel tarzı ile e"lik eder. Bu noktada bir istisna, yalnızca 1970-1980 aralı#ında 

eklektisizm rasyonalizm 
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görülen, sadele"mi" Neo Klasik iç mekanlarda desensiz tek renk halı kullanımıdır 

($ekil 5.32, 5.35, 5.41).  

Kentli konut iç mekan düzenlemelerinin yıllara ba#lı de#i"iminin analiz edildi#i ve 

toplumsal de#i"imlerle birlikte sorgulandı#ı bu tez çalı"masında, güncel mimari-iç 

mimari akımların etkisi ile onyıllık dönemler bazında bazı de#i"imler gözlenmi"tir. 

Ancak Dolaylı ya da Dolaysız Tarihselci üslupların, statü göstergesi olarak 2000 

dönemine dek iç mimari biçimlenmeye e"lik etti#i bir görülür. !zlenen zaman 

aralı#ında, de#i"en de#erlerin 50 yıl gibi bir zaman içinde içselle"ebildi#i 

görülmü"tür. Bu anlamda toplumsal de#erlerin konut iç mekanını akımlar üstü bir 

etki ile "ekillendirdi#i bir gerçektir. 
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