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ERKEN 20. YY. DÜŞÜNSEL ORTAMI VE EV 

 

ÖZET 

Çalış manı n kapsa mı nı;  erken 20.  yy.  düşünsel  ortamı  i çi nde evi n öne mi,  anl a mı  ve 

bu süreç i çi nde bazı  ünlü mi marl arı n ev  çalışmal arı nı n irdel enmesi  ve anl a mı n 

değişi m süreci  ol uşt urmakt adır.  Bu bağl a mda,  Vi yana’da  döne mi nin kült ürel 

özelli kleri ni  yansıt ması  bakı mı ndan öne mli  bir  yeri  ol an Wi tt genst ei n’ı n kı zkardeşi 

içi n yapmı ş ol duğu  ev i ncel enmi ştir.  

Wi tt genst ei n Evi’ni n i ncel enmesi ne alt  yapı  oluşt ur ması  bakı mı ndan,  dünyada o  

döne mi n düşünsel  ort a mında yaşanan kırıl mal ar  ve kült ürel  orta m evi n bul unduğu 

Vi yana özeli nde i ncel enmi ştir.  Resi mde,  bili mde,  felsefede,  edebi yatta,  mi marlı kt a, 

müzi kt e,  I.  Dünya Savaşı  öncesi nde başl ayan yenili k arayışları,  savaş  sonrası 

döne mde doruğa ul aş mı ş ve her alanda yenili k arayı şları başla mı ştır. 

20.  yy.  ve ev ilişkisi nin anl atıl dı ğı  böl ümde,  moder ni z ml e birli kt e evi n öne m 

kazanmaya başl a ması,  moderni z m ve ev ilişkisi  ile giriş  yapılarak;   Witt genst ei n Evi 

mi mari  özelli kleri,  yapı m süreci,  Wi tt genstei n’ı n ki şisel  özelli kleri ni n eve 

yansı mal arı  ve döne mi ni n kült ürel  özelli kleri açı sı ndan i ncel enmi ştir.   Ayrı ca 

döne mi n ünl ü mi marl arı  ol an;  Le Cor busi er,  Mi es  Van Der  Rohe ve Walt er 

Gr opi ous’un   kendi  mi mari  düşünceleri ni  ifade et me  aracı  ol arak yaptıkl arı  evl er 

incel enmi ştir.  Witt genstei n’ı n,  Adolf  Loos’a olan hayranlı ğı ndan ve Wi tt genst ei n 

üzeri ndeki  et kileri nden dol ayı  Loos’a ayrı  bir  yer  veril mi ştir.  Loos’un o döne me  

denk düşen ev çalış maları,  mi mari  özelli kleri  ve onun eve karşı  özel yakl aşı mı  

incel enmi ştir.  Witt genstei n’ı n kı z  kardeşi  i çin yaptı ğı  evde Loos’un et kileri 

açı kl anmı ştır.  Ve  son ol arak bu böl üm i çi nde evi n anl a mı  i ncel enmi ş  ve anl a mı n 

değişi m süreci göst eril mi ş, mi marlı k, ev ve konut ilişkisi değerlendiril mi ştir.  

Sonuç ol arak;   günü müz ev kavra mı na artı k eskisi  gi bi  se mboller  üzeri nden anl a m 

yükl ene meyeceği  anl aşılmı ştır.  Bazı  nost alji k değerler  verilerek eve yeniden anl a m 

kazandır ma çabal arı nı n yet ersiz kal dı ğı görül müştür.  

 

 

 

 

 

 



 vii 

 

THE I NTELLECTUAL ENVI RONMENT OF  THE ERALY  20
t h 

 CENTURY 

AND HOME 

SUMMARY 

The fra me wor k of  t he study i ncl udes  det er mi ni ng t he i mport ance and t he meani ng of 

the “ho me”  a mong t he i ntellect ual  environment  of 20
t h

 cent ury,  exa mi ni ng the wor ks 

of  certai n cel ebrated architects on t he house and reveali ng t he process  of 

transfor mati on i n t he meani ng of  t he house. The case st udy of  t he t hesis  i s 

det er mi ned as  t he house desi gned and built  by Wi ttgenst ei n,  a pr omi nent  charact er  of 

Vi enna i n t he earl y 20
t h

 cent ury, for his sister. 

The search f or  a ne w current  i n art,  phil osophy,  and sci ence i n earl y decades  of  t he 

20
t h

 cent ury reached its peak i n t he post  war  peri od.  To f or m a  backgr ound f or 

st udyi ng Wi tt genst ei n House,  alterations  i n t he i ntellect ual  milieu and cultural  sphere 

of  t he peri od are present ed wit h speci al  attention t o Wi en,  where t he house i s 

sit uat ed.  

The architect ure of  Wi tt genst ei n House,  constructi on pr ocess,  reflecti ons  of  

Wi tt genst ei n’s  personality t o t he architect ure of  the house are exa mi ned wi t hi n t he 

fra me wor k of  t he cult ural  charact eristics  of  t he period.  Foll owi ng chapt er  focuses  on 

the i dea of  house at  t he begi nni ng of  t he cent ury and i ntroduces  t he houses  as  a 

medi a t o express  architectural  i deals  wit h exa mpl es  desi gned by fa mous  archit ects  of 

the peri od;  Le Cor busi er,  Mi es  van der  Rohe,  Walt er  Gr opi us   et c.  Adolf  Loos  i s 

gi ven extra consi deration due t o hi s  i nfl uence on  Wi tt genst ei n,  architect ural 

charact eristics  of  hi s  several  houses  are analyzed i n or der  t o det ermi ne Loos’ 

appr oach t o “ho me”  and t he reflecti ons  of  Loos  on  Wi tt genst ei n House are 

expl ai ned.  Thi s  chapt er  al so i ncl udes  defi niti ons of  t he meani ng of  t he ho me,  t he 

transfor mati on process of this meani ng, relati on bet ween house and home.  

As  a  concl usi on,  it  i s  realized t hat  t he concept  of  t he ho me  t oday cannot  gai n its 

meani ng t hrough symbols  any more.  It  i s  observed t hat  house cannot  r egai n its 

meani ng by nost al gic evaluati ons.   
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1. Gİ RİŞ 

Hei degger’e göre i ka met  et mek,  dünyada var  ol mak de mektir.  İnsan varlı ğını  ancak 

ika met  et me ile sağlı yor.  İnsanı n var  ol ma/  varoluş  modunda bedensel  ve zi hi nsel 

et ki nli kleri ni n mekansal  bir  niteli ği  vardır  dol ayısı yl a i ka met  et me  kavramı  i nsanı n 

dünya üzeri nde gerçekl eştirdi ği  eyl e ml eri ni n t ümü,  yaşa mı n kendisi  ve  kendi ne özgü 

ki mli ği dir.  Marti n Hei degger,  t eri mi n anl a m kökeni ni  dil-düşünce çözü ml e mesi 

aracılı ğı yl a “ol mak”/  “oluş” et ki nli ği  ile ilişkilendir mi ş  ve i ka meti  “dünyada bir  ol uş 

bi çi mi ” ol arak nitelendir mişti.  Dünyada ol manın t e mel  niteli kleri nden biri  ol arak 

ika met  et me ve i ka meti n vücut  bul duğu ort a m ol arak ev kavra mı ndan hareketl e,  bu 

tez çalış ması  erken 20.  yy.ı n düşünsel  orta mı nda yaşanan kırıl mal ar ve  yenili k 

arayışları sırası nda mi marlık, ev ve evi n anl a mı üzeri ne yapıl mı ş bir çalış madır.  

Ev sadece mi marlı ğı  değil,  aynı  za manda psikol oji yi,  sosyol oji yi,  felsefeyi  de 

ilgilendiren bir  konu olmuşt ur.  Fakat  modernizml e beraber  1900’leri n başı ndaki 

yenili k hareketleri  ile ev büt ün özel  anl a ml arı nı  kaybedi p i çi  boşal mı ş dur u mda 

sadece mi mari  bir  nesne ol arak kullanıl mı ştır.  Descartes’i n Kartezyen yakl aşı mı  il e 

moder n düşünce bi çi mi ni n yansı mal arı  mi marlıkt a da kendi ni  göst er miş;  birçok 

araştır ma al anı nda i nsan ve  çevresi  arası ndaki  ilişki de – daha geniş  anl amı yl a özne 

ve nesne arası ndaki  kopuş  hi ssedilir  derecede art mı ştır.  Bu bağl a mda evler  i nsanı n 

topl umsal,  kült ürel,  varoluşsal  i hti yaçl arı  düşünül meden,  i nsan dışarı da bırakılarak 

tasarlanmaya başl a mı ştır.  Artı k i nsanl arı n i çi nde yaşaya madı kları  sadece mi marı 

tat mi n eden evl er  daha doğr usu konutlar  ol uş maya başl a mı ştır.  1900’l erdeki  birçok 

ünl ü mi mar  o döne ml erde yaptı kl arı  evl erle hala anıl makt alar.  Bunun nedeni  i se 

mi marl arı n evi  kendilerini  ifade et me  aracı  ol arak kullanmal arı ndandır.  Le Cor busi er 

Vi lla Savoye ile,  Mi es;  Tugendahat  Evi  ve Frans wort h Evl eri  il e,  Loos;  Moll er  Evi, 

Müll er  Evi  il e özdeşl eşmi ştir.  Günü müzde Wright,  Robbi e Evi  ve Şelal e Evi  il e 

anıl makt adır.  Yi ne bu döne mde ort aya çı kan Bauhaus  ekol ü evi  st andartlaştır maya 

çalış mı ştır.  Bauhaus  ekol ünün kur ucul arı ndan Wal t er  Gr opi us’un o döne mdeki 

söyl e ml eri  evi n st andartlaş ması  gerekti ği  üzeri nedir.  Ona göre moder n i nsanı n evi  de 

evrensel üsl up ile şekillen meli dir, tek ti p konut üreti mi ol malı dır. 
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Dünyadaki  bu yenili k hareketleri  i çi nde çok öne mli  ve özel  bir  yere sahi p ol an 

Vi yana çevresi ndeki  geliş mel er  o döne mi n ünl ü fil ozofu Witt genstei n’ı  da 

et kile mi ştir.  Vi yana’da kız kardeşi  i çi n yaptı ğı  ev,  o döne mi n özelli kleri ni  yansıt ması 

bakı mı ndan öne mli  bir  öğedir.  Moder niz ml e birlikt e evi n anl a mı nı n değişim s üreci ni 

izle me mi z bakı mı ndan,  o döne mi n ünl ü mi marları nı n aynı  t ari hl ere denk düşen ev 

tasarı ml arı  bi ze 1900’leri n başı ndaki  evi n se mboli k değerleri ni n değişi mi ni 

göst er mekt edir.  Bu değişi m süreci  il e birli kte ev,  evi n anl a mı,  mi marlık,  ve konut 

kavra ml arı na ilişki n sorgul a mal ar, konuya açı klı k kazandır maya yardı mcı olacaktır.  

Ev,  i nsana ait  her  t ürl ü özel  eyl e mi n geçti ği,  yaşantı ya ait  bir  yer  i ken nasıl  ol du da 

insandan bu kadar uzakl aşarak anl a mı nı kaybetti?  

Evi n anl a mı nı  kaybet me süreci ni  anl ayabil mek i çi n o döne mi n düşünsel ort a mı nı 

bil mek öne mli dir.  İl k ol arak erken 20.  yy. da yaşanan geliş mel er  değerlendiril meli dir. 

1900’leri n başı nda ve savaş  sonrası nda t üm dünyada bir  yenili k arayışı  başla mı ştır. 

Bu döne m,  resi mden,  edebi yat a,  felsefeden mi marlığa her  al anda bazı  kırıl mal arı n 

yaşandı ğı bir döne mdir.  

Bu bağl a mda Wi t ggenstei n’ı n adı yl a anılan,  döne mi n düşünsel  ort a mı ndan besl enen 

ev,  özel  bir  il gi yi  hak et mekt edir.  Wi tt genst ein kardeşi  i çi n yaptı ğı bu evde 

düşüncel eri ni  açı ğa çı karmı ştır.  Bu nedenl e Wi tt genst ei n’ı n bu evi  yaptı ğı döne mde 

Vi yana’da yaşanan kırılmal arı  anl a mak çok öneml i dir.  Witt genst ei n mi marlı ğı  bir 

araç ol arak kullanı p kendi  düşüncel eri ni  bu ev üzeri nden ifade et mi ştir.  Fel sefesi  ve 

mi marlı ğı  arası ndaki  ilişkiler  bu ev üzeri nden el e alı ndı ğı nda evi n te msil  etti ği 

düşüncel er  açı ğa çı kacaktır.   O döne mi n genel  yapısı na uygun ol arak ev  anl a msal 

ol arak değil  de bi çi msel ol arak el e alı nmı ştır.  Evi n anl a mı nı n göz ardı  edil di ği  bir 

döne mde bu evde de anlamı n arka pl ana atılı p bi çi msel  ol arak düşünceyi,  kendi ni 

ifade et me aracı olarak kullanı mı  di kkat çeki yor.  

Bu nokt ada moder ni z m ve ev ilişkisi  ortaya konmalı dır.  Bu döne mde ev i ki  farklı 

yakl aşı ml a değerlendirilmekt edir.  Birisi  moderniz ml e beraber  evi n t a mamen mi mari 

bir  nesne ol arak gör ül mesi  ve i nsanl a ev arası ndaki  ilişki ni n göz ar dı  edil mesi dir. 

Moder ni z ml e birli kte nesne ve özneni n t a ma men birbirinden ayrıl ması  sonucu,  evl e 

insan arası ndaki  ilişki  de yok ol uyor.  O döne mde i nsanı n barı naksız kal dı ğı nı 

düşündüren,  gi derek insanı n daha da yal nızlaştı ğı nı  öne süren gör üşl er 

bul unmakt adır.  Di ğer  bir  yakl aşı m i se i nsanl arı n o döne mde evi  kendilerini  en i yi 
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ifade eden araç ol arak gör mel eri dir.  Evi n se mbol ü ol duğu değerler  arası nda  en 

öne mlisi  yaşayanı n kendini  ifade et me  şekli dir;  burada eve karşı  daha insancıl  bir 

yakl aşı m söz konusudur. Bi r  çok ünl ü düşünür,  ressa m,  yazar,  mi mar  kendi  evl eri ni 

kendileri ni  ifade et me  aracı  ol arak kendileri  yap mı şl ardır.  Moder nl eş me süreci nde 

evi n öne m kazanmaya başl a ması  ve se mbol ü ol duğu değerleri n deği şi mi 

gör ül mekt edir.  

O döne ml erde Bauhaus  okul unun kur ucusu ol an Walt er  Gr opi us’a göre,  tü m günl ük 

kullanı m mall arı  i çi n st andart  ti p yaratı mı  t opl umsal  bir  gerekliliktir.  Bu yakl aşı ma 

göre;  yaşa m i çi n gerekli  mekansal  düzenl e mel er  insanl arı n çoğu i çi n aynıdır.  Ev ve 

evi n i ç t asarı mı  t opl u t üketi m mall arı  ol arak görül ür  ve seri  üreti mi n gereklili ği  söz 

konusudur.  Bunl arı n yanı  sıra Le Cor busi er  o döne mde ‘ ‘konut  i çi nde yaşamak i çi n 

bir  maki nedir’ ’  derken a macı  i nsanı  gözardı  et mek değil;  evl eri n i nsanl ar  i çi n 

ol abil di ği nce kullanılır  ol ması  gerekti ği ni  vur gula maktır.  Bu ti p söyl e ml eri n ol duğu 

bir  döne mde evi n t aşı dı ğı  anl a mı n değişi mi ni  irdele mek gerekmekt edir.   Ev gi bi  özel 

bir  yer  i çi n bile st andartlar  aranı yor  ve ti pl eş meye gi dil mek i steni yorsa,  moder nl eş me 

süreci nde evi n yeri  ve  anl a mı nı  yeni den değerlendir mek gerekir.  Witt genst ei n Evi 

ile aynı  döne me  denk düşen bazı  ünl ü mi marl arın t asarladı kl arı  evl ere bakıl dı ğı nda 

da,  t asarı ma yakl aşı m açısından o döne mi  yansıttıkları  söyl enebilir.  Ör neği n  Adolf 

Loos’un mi marlı k düşüncesi,  en i yi  ifadesi ni  t asarladı ğı  evl erde bul ur.  Neo kl asi k 

et kileri n sürdüğü bu döne mde Loos’un süsl e meye karşı  t epkisi,  t asarladı ğı  evl er 

üzeri nden değerlendirildi ği nde,  daha doğr u anl aşılabilir.  Loos’un döne mi n 

mi marlı ğı nı belirleyi ci bu yakl aşı mı Witt genst ei n’ı da et kile mi ştir. 

Tü m bunl ardan sonra evin 20.  yy. ı n i ki nci  yarısı nda bür ündüğü anl a m sorgul anmaya 

değerdir.  Hi ç şüphesi z ev sadece barı nma a maçl ı  bir  yapı  değil dir,  aynı  za manda 

yaşa ma  ait  se mboller  büt ünüdür.  Konut u bir  mi marlı k ür ünü ol arak düşün mek 

yeri ne,  konut un anl a ml a donatıl mı ş  hali  ol an evi,  bir  mi marlı k ür ünü ol arak gör mek 

gerekmekt edir.  Ev,  konut  ve mi marlı k ilişkisi  evi n değişen anl a msal  boyut u 

bağl a mı nda yeni den sor gul anmalı dır.  Dol ayısı yl a evi  anl a mak mi marlı ğı n sı nırları nı 

aşan çok boyutl u bir değerlendir meyi gerektir mektedir. 

Hi ç şüphesi z moder niteyl e başl ayan t ek ti pl eşme  bugünün mi marlı k ort a mı nı  da 

belirle mekt edir.  Bugünün düşünsel  orta mı nı n sağl adı ğı  ol anakl ar,  st andartlaş manı n 

zaafları nı n fark edil mi ş ol ması ndan kaynakl anır.  Ancak st andartlaş ma anl a mı n 
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deri nli ği ni  yitir mesi ne sebep ol duysa da,  naif  nost alji k yakl aşı ml arı n bu 

yüzeyselleş meye çare olamayacağı  da açı ktır.  Bugün anl a m üzeri ne çok çeşitli 

yor uml ar  yapıl makt adır. Pet er  Ei senmann da günü müzde anl a mı n gereksi zli ği ni 

savunur ken,  anla mı n semboll er üzeri nden üretilemeyeceği ne işaret et mektedir.  
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2. ERKEN 20. YY. I N DÜŞÜNSEL ORTAMI  

 

1900‟leri n başı nda ve savaş  sonrası nda t üm dünyada bir  yenili k arayışı  başla mı ştır. 

Bu döne m,  resi mden,  edebi yat a,  felsefeden,  mi marlığa her  al anda belli  kırıl mal arı n 

yaşandı ğı  bir  döne mdir. 20.  yy.  orta mı  pl astik sanatlarda ol uşan değişi ml erden 

et kilenmi ştir.  Al manya‟da Dı şavur umcul uk,  Fransa‟da Henri  Mati sse‟i n 

öncül üğünde Fovi z m ve Pi casso il e Braque önderliği nde,  sanat  t ari hi nde devri me  yol 

açan,  Kübi z m geliş miştir.  1919‟ da Walt er  Gr opi us‟un başl attı ğı,  Paul  Kl ee ve  Vasil y 

Kandi nsky gi bi  ünl ü ressa ml arı n katıl dı ğı  Bauhaus  hareketi  soyut  resim üzeri nde 

ol dukça et kili  ol muşt ur.  Hollanda‟da De  Stijl gr ubunun et ki nli ği ni  sür dür düğü 

yıllarda Moskova‟da Mal evi ç ve Tatli n‟i n çevresi nde t opl anan sanat çılar  Rus 

Konstrükti vistleri  di ye adl andırıl mı ştır.  1920‟l erde ort aya çı kan gerçeküst ücül ük 

akı mı  di ğerleri nden ol dukça farklı  i di.  So mut  ol arak varol mayan,  t a ma men düş  ür ünü 

resi ml er  yapan bu akı mın t e msilcileri  Sal vador  Dali  ve Paul  Kl ee gi bi  isi ml erdi. 

Edebi yatta yeni  anl atı m bi çi ml eri ne girişil di ği  bi r  döne mdir.  Ni etsche‟nin yaşadı ğı 

döne mde pek et ki  uyandır mayan yapıtları  bu döne mde çok et ki  uyandır mı ştır.  Bili m 

al anı ndaki  en öne mli geliş mel erden birisi Ei nst ei n‟ı n „izafi yet kura mı ‟nı 

geliştir mesi dir.  O dönemi n en öne mli  fizi kçileri nden Ei nst ei n‟ı n 1905‟te Özel 

İzafi yet kura mı nı yayı nl aması bili m dünyası nda bir devri m yarat mı ştır.  

Fel sefede i se;  Freud,  Hei degger,  Husserl,  Derrida,  Popper  ve Wi tt genstei n gi bi 

yüzyılı n öne mli  fil ozofları  yeni  düşünsel  kul varlar  aç mı ştır.  Freud‟un bi linçaltı  il e 

ilgili  düşüncel eri  çok yankı  uyandır makt aydı. Hei degger‟i n varlı k fel sefesi  ve 

dünyada varol ma bi çi mi mi zl e il gili  düşüncel eri  et kili  ol muşt ur.  Döne mi n hareketli 

düşünsel  ort a mı  20.  yy.ı n i ki nci  yarısı nda ses  getiren düşünürl er  i çi n de bi r  ar ka pl an 

ol uşt ur muşt ur.  Yapısöküm anl ayışı nı n kur ucul arından Derri da,  poziti vizm el eştirisi 

bağl a mı nda feno menol ojiyi  öne çı karan di ğer  düşünürler  gi bi  erken 20.  yüzyılla 

hesapl aşarak kendi düşünceleri ni ol uşt ur muşt ur.  

Tü m bu geliş mel ere paral el  ol arak Vi yana‟da yaşananl arı n kendi ne özgü bir  yeri 

vardır.  Vi yana‟nı n kült ürel  orta mı,  20.  yy.ı n başl arında Karl  Kraus,  Si gmund Fr eud, 
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Er nst  Mach ve Ludwi g Witt genst ei n,  Ott o Wei ni nger,  Adolf  Loos,  Ar nol d 

Schönberg,  Gust av Klimt ,  Oskar  Kokoschka,  Robert  Musil,  Geor ge Tr akl  gi bi 

isi ml erle  şekillenmi ştir.  Karl  Kr aus‟un çı kardı ğı  Di e Fackel  i si mli  dergi,  Vi yana‟ nı n 

kült ürel  ort a mı nı  belirlerken,  düşünce ve sanat  dünyası ndaki  i si ml ere il ham kaynağı 

ol muşt ur.  Psi kanalizdeki geliş mel er,  mantı ksal  poziti viz m,  moder n mi marlık,  on i ki 

tonl u müzi ği n başl angı cı  ve soyut  resi mdeki  gelişmel eri n hepsi ni n birli kte Vi yana‟ da 

ortaya çı kması  bir  rastlantı  değil dir.  Vi yana,  çağdaş  mi marlı k bağl a mı nda  büyük bir 

öne me  sahi ptir.  19. ve 20.  yüzyıl  döne meci nde büyük atılı m yap mı ştır.  Kenti n köhne 

bir  arist okrasi  ile onun hant al  yöneti m mekani zmal arı  arası nda sı kışı p kal an yeni 

burj uvazisi,  sözü edilen aralı kta kendi  varlı ğı nı  ortaya koy mak i çi n müt hiş  bir  çaba 

göst er mi ştir.  Bu çaba,  gel eneksel,  t opl umsal,  bili msel  ve est eti k yapıların en güçl ü 

el eştir menl eri ni n burada ortaya çı kması na yol  açacak;  gel enekseli n ze mi ni üzeri nde 

moder niteyi i nşa eden en iddialı modern kişilikler burada ürün verecektir. 

 

2. 1. Genel Durum 

 

Ei nst ei n‟ı n 1914 yılı nda geliştirdi ği  Özel  İzafi yet  Kura mı  ( E=mc2)  adet a döne mi n 

herketliliği ne t e mel  ol uştur makt adır.  Her  al anda yeni  bir  dil  arayışı  i çi ne giril mi ştir 

ve yeni başlangı çlar içi n birçok adı m atıl mı ştır. 

20. yy.ı n il k yılları nda artı k yeni  bir  çağ başlamakt adır.  Bu yüzyıl da sanatı n, 

mi marlı ğı n görevl eri  değiş mekt e;  t opl um gerçeğini  yansıt mak yeri ne bu gerçeğe yön 

ver mek,  t opl um sor unl arını  çözü ml e mek öne m kazan makt adır.  Doğ makt a ol an yeni 

çağı n il k belirtileri,  yeniden başl a ma sevi nci  denebilecek bir  coşku ol arak ort aya 

çı kmı ştır.  Fovi z m,  ekspresyoni z m,  kübi z m,  f ütüriz m,  sürrealiz m bir  biri  ar dı na 

geliş mişl erdir. 

Yeni  çağı n il k atılı ml arı  görsel  sanatlardan gel mi ştir.  Gel enekl eri  yansıt manı n 

öt esi ne geçe meyen Nat üraliz m gel eneği ni n yeni  bir  dünyanı n kur ulabi l mesi  i çi n 

yı kıl ması  gerekmekt edir. Sanat  al anı nda bu büyük devri m 1910‟l arda Kübi z m il e 

başl a mı ş  ve onu i zl eyen soyut  sanatla t a ma ml anmı ştır.  Braque,  Pi casso,  Rus  ve 

Holl anda‟lı  konstrükti vistler  bu devri mi n önde gelen i si ml eri dir.   Mondri an‟ı n denge 
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ve oran araştır mal arı,  Mal evi ç‟i n nesnesi z sanat  dene mel eri   il e nat üralist sanat  son 

bul muş ve evrensel bir sanat dili yaratıl mıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 1: Braque     Şekil 2. 2.: Pi casso 

Bu yıllarda sanat  devri mi ni,  sanat  eğiti mi ndeki  devri m i zl e mi ş;  1919‟ da Al manya‟ da 

Bauhaus  kur ul muşt ur. Okul un kur ucusu ol an W.  Gr opi us,  Bauhaus‟un 

gerçekl eştir mek istedi ği ni n “büyük yapı ” ol duğunu söyl e mi ştir (İpşiroğl u, 1978).  

Yeni çağı n başı nda nasıl  Leonardo,  Bra ment e gi bi  Rönesans  ust aları  doğa gerçeği ni 

beşyüz yıl  i şleyecek ol an bir  dünyanı n kur ucul arı  ol dul arsa,  Pi casso,  Le Cor busi er, 

Mondri an,  Gr opi us  vb.  20.  yy sanat çıları  da t ekni ği n getirdi ği  ol anakl arı  i nsanl ara 

hi z met a maçlı kullanacak olan yeni bir dünya kuranl ara öncül ük et mişlerdir.  

Bu yıllarda yenili k arayışı  ile soyutla mayı  savunan  De  Stijl  hareketi,  artı k yapı cı  bir 

anl a mı  kal ma mı ş  ol an,  ancak moder n bir  nesneler  kült ürünün ol uş masını n önünde 

engel  t eşkil  eden eski  alışkanlı k t ort uları nı n t ümünden kurt ul mayı  hedefle mi ştir. 

Soyutla ma  yol uyl a,  sandal yeni n ayağı na,  masanı n t abl ası na,  bı çağın sapı na, 

çaydanlı ğı n kul puna,  saatin kadranı na,  bi nanı n penceresi ne ilişki n,  nesneleri n i çi ne 

gö mül müş  üreti m alışkanlı kl arı nı n ve se mboli k i şaretleri n t ümüne birden kökl ü bir 

bi çi mde son veril mi ş  ve her  biri ni  yeni den var  edecek başka ort aklı kl arı n ve  ayırı m 

çi zgileri ni n t e meli  atıl mı ştır.  Böyl ece kur umsal  olarak Wer kbund' un ve Bauhaus' un 

ilgilendi ği  bu konul ara en keski n ve radi kal  cevabı  De  Stijl  çevresi  ver mi ş  ol uyor du: 

Soyutla ma  ile maddeni n ki myası na ilişki n özelli kleri n yanı  sıra kült ürel  alışkanlı kl ar 

de askı ya alı nmı ş,  ardında da her  t ürl ü nesneni n t aşı yabileceği  ort ak geo met ri k 
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prensi pl eri n verileri yle nesnel eri  ve onl ar  aracılığı yla t aşı nan yaşa m kült ürünü 

yeni den kur mak mü mkün ol muşt ur.  Böyl ece sandal yeyl e ev,  masayl a kaligrafi,  kitap 

kapağı yl a bi na cephesi,  bunl arı n hepsi yl e birden Mondri an' ı n resi ml eri  arası ndaki 

eski  feno menol oji k mesafe ortadan kal k mı ş,  hepsini n birbiri ne yakl aş ması ve  sonra 

yeni den ayrış ması  mü mkün ol muşt ur.  De  Stijl' in ko mpozisyon anl ayışı, nesnel eri 

eski den düşünül e meyecek bir  t arzda parçal a mak ve sonra yeni  bir  bi çi mde kur mak 

üzeri nedir.  Nesnel eri  "parçal a mak",  eski  büt ünl ükl eri ni  boz mak konusunda De 

Stijl' in il ha m kaynağı  başt a resi m ol mak üzere güzel  sanatları n t üm al anı nı 

kapsa mı ştır.  

1910 yılı nda Vasil y Kandi nsky ile soyut  resi mi n başl adı ğı  söyl enebilir. 

Kandi nsky‟den dört  yıl sonra soyut  resi m dene mel eri ne başl ayan Pi et Mondri an 

soyut  sanatı  artı k evrensel  bir  bi çi m dili  ol arak görmüşt ür.  Mondri an il e aynı  yıllarda 

Mal evi ç‟i n de soyut  çalış mal arı  di kkat  çekmi ş;  Mondri an ve Mal evi ç,  evrenselli ğe 

açılabil mek i çi n,  doğaya bağlı  ol an dünya gör üşünün t e mel den yı kıl ması  gerekti ği ne 

inanmı şl ardır.  Bu nedenle her  i ki  sanat çı  da t asarladı kl arı  dünyaya ul aş mak i çi n 

geo metri k soyutla ma  ile i şe başl a mı şlardır.  Fakat  onl ardan farklı  ol arak Kl ee,  salt 

geo metri k soyutla maya bağlı  kal ma mı ştır.  Kl ee‟ni n dünyası  doğan,  öl en ve  üreyen 

güçl eri n ol uşt urduğu,  sürekli  ol uş  i çi nde olan bir  dünyadır.  Soyut  resi mi n 

öncül eri nden Paul  Kl ee 1921- 1923 yılları  arası nda Bauhaus‟da öğrencilerine “ol ası 

dünyal ar” dan söz et mi ş  ve onl ara gör dükl eri ni t ekrarla mak yeri ne yeni  bi çi ml er 

yarat mal arı nı  söyl e mi ş  ve öne mli  ol anı n bi çi m değil  i şlev ol duğunu savun muşt ur.  

Kl ee soyut  sözcüğünü Mondrian gi bi  doğadan soyutla ma  anl a mı nda değil,  yapıtları nı 

doğadaki biçi ml erden ayır mak içi n kullanmı ştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 3. Kandisky, V. (İpşiroğl u, 1978)                Şekil 2. 4. Mal evi ç, K.  Si yah Kare(İpşiroğl u, 1978)  
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Şekil 2. 5. Kl ee, P.  

Kübi z mi n doğduğu yıllarda Avr upa‟da,  İtal ya‟da Füt üriz m ol uş makt adır. 

Füt üristleri n 1910‟ da yayı nl adı kl arı  manifest oda,  çağdaş  uygarlığı n getirdi ği  t üm 

yenili klere,  t ekni k ve bi li m al anı nda çı ğır  açan bul gul ara “evet ” deniliyor du.  Bu 

manifest oda modern maki ne dünyası,  evrensel  bir  di na mi z m ol arak t anı ml an mı ş; 

et ki nli k,  devi ni m ve hı z bu dünyanı n si mgel eri  olarak göst eril mi ştir.  Hı z yaşantıları nı 

anl at acak yeni  bir  bi çi m dili ni  ara mı şlardır.  Fut uris m kendi ni  kült üre t emel  ol arak 

karşıt  ilan et mi ş;  bu anla mda bir  t artış manı n mi marlı ğı  dışarı da bırakması  he men 

he men mü mkün değil dir. 

Sant‟ Elia‟nı n Citta Nuova i çi n yaptı ğı  t aslakl ar sadece kendi  anl ayışı  i le uyu ml u 

değil dir;  aynı  za manda Füt üriz mi n et kileri ni  t aşımakt adır.  Messaggi o‟nun anı msatı cı 

her  t ürl ü mi mari ye ve sonuç ol arak t üm durağan ve pira mit  bi çi mi ndeki  şekillere 

karşı  t avır  al dı ğı  nokt ada Sant‟ Elia‟nı n çi zi ml eri  böyl esi  anıtsal   görünt ül erle 

dol udur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 6.  Ant oni o Sant Elia, Citta Nuova, 1914 (Fra mpt on, 1992) 
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Ant oni o Sant' Elia' nı n radi kal  ve yı kı cı  füt ürizmi ,  savaş  sonrası  karamsarlı ğı nı n 

ifadesi  ol arak Al man ekspresyoni z mi  il e şenlikli  ve  barok çağrışı mlı Holl anda 

ekspresyoni z mi n karşıtlığı nı  i çer mekt edir.  Nesneni n yeri ni  geometri ni n ve 

ko mpozisyonun,  somut un yeri ni  soyut un,  aslı n yeri ni  t e msili n al masını n ifadesi 

ol arak De  Stijl  hareketi  ve soyut  sanat  eğili ml eri ni n mi marlı ğa t aşı ndı ğı 

gör ül mekt edir.  Tü m bu yer  değiştir mel eri n yaşandı ğı  döne mde üretiml e  ür ün 

arası ndaki  ilişki yi  yeni den t anı ml a ma arayışı nda Wer kbund ve Bauhaus deneyi mi  

ortaya çı kmı ştır. 

Moder ni z m,  genel  ol arak,  mi mari ni n haki kati ni moder n dünyanı n i çi nde yeni den 

keşfet me serüveni  ol arak yaşanmı ştır.  Bu,  bir  anl a mda mi mari ni n kendi  kendi ni n 

bili nci ne var ması  arayışıdır.  Ancak bili nç aracılığı yl a keşfedilebilecek bu haki kat e 

kavuş mak i çi n de,  özü perdel eyen,  muğl akl aştıran gör ünt ül eri n ardı na geçil mesi, 

fazlalıkları n ayı kl anması,  en dur u hali nde nesne il e yüzl eşil mesi gerekti ği 

düşünül müşt ür.  " Arı nma",  bu nedenl e moder nist prati k i çi ndeki  farklı  eğili ml eri n 

ortak paydası,  mayası  olmuşt ur.  Farklı  eğili ml er,  atılacak fazl alı ğı n,  yükün t anı mı na 

göre ayrışı yorlardı.  Ör neği n Her mann Mut hesi us  mi mari yi  zanaatsal  üreti mi n 

hant allı ğı ndan ve ağdalılığı ndan kurtar maya çalışırken,  Walt er  Gr opi us  gel eneksel 

esteti ği n ezot eri k yükleri ni  at mayı  hedefl e mi ştir.  Hans  Poel zi g akade mi k ve 

stat ükocu kl asisiz mi n ağırlığı ndan kurt ul maya çalışırken,  Pet er  Behrens  rit m,  oran, 

öl çü gi bi  kl asi k değerleri  saf  halleri yl e yeni den kur mayı  hedefl e mi ştir.  Adolf  Loos, 

anl a ml a nesne arası na giren her  t ürl ü i ki nci  dereceden dol ayı mı  "süsl eme",  yani 

fazlalık ol arak nitele mi ş ve  "süsl e me suçt ur!" sloganı  il e kitleleri  et kilemi ştir.  De 

Stijl' in öncül eri  i se,  nesneni n yeni den ko mpoze edilebilir  geometri k bileşenleri 

dı şı ndaki  t üm özelli klerini  kurt ul unması  gereken birer  yük ol arak gör müşl erdir. 

Büt ün bu eğili ml er  moderniz mi n yenili kçi,  ilerle meci  ve t ari he sırtı nı  dönen kanadı nı 

ol uşt ur muşt ur( Scull y, 1972). 

Moder ni z m başlı ğı  altında genelli kle birbiri ne karışan üç ayrı  gelişmeden söz 

edil mekt edir:  Biri ncisi,  büt ün t opl umu saran bir alt-üst  ol uş  ve kabuk deği ştir me 

süreci;  i ki ncisi,  bu büyü me,  genişle me  ve dönüşüm süreci ni  yeni  davranışsal  ve 

kur umsal  nor ml ara bağl ama  çabası nı  i çeren i radi bir  yeni den-i nşa süreci; üçüncüsü 

ise,  bu t opl umsal  yapı nın altı ndaki  boşl ukl arı,  i çindeki  gevşekli kl eri  ifade et me,  dil e 

getir me çabal arı dır.  Kelimeni n dar  anl a mı yl a moderni z m,  bu süreçl eri  ve  çabal arı 
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tanı ml a makt adır.  Di ğer  bir  deyişle daha çok düşünsel  bir  ol gu ol an bu moder ni z m, 

erken 20. yy. düşünsel orta mı nda, politi k üt opyal arda te msil edil mi ştir. 

 

2. 2. Vi yana Çevresi  

 

„ „Ah, Vi yana, Rüyal arı n Şehri! Vi yana gi bi bir yer daha yok!‟ ‟, Robert Musil, Niteli ksi z 

Ada m (Jani k, Toul mi n, 1996). 

Vi yana‟nı n kült ürel  ortamı ,  20.  yy.ı n başl arı nda Karl  Kraus,  Si gmund Freud,  Er nst 

Mach ve Ludwi g Wi tt genst ei n,  Ott o Wei ni nger,  Adolf  Loos,  Ar nol d Schönber g, 

Gust av Kli mt,  Oskar  Kokoschka,  Robert  Musil,  Geor ge Trakl  gi bi  isi ml erl e  

şekillenmi ştir.  Karl  Kraus‟un çı kardı ğı  Di e Fackel  isi mli  dergi,  Vi yana‟nın kült ürel 

orta mı nı  belirlerken,  düşünce ve sanat  dünyası ndaki  i si ml ere il ham kaynağı 

ol muşt ur.  Freud ve psi kanalizdeki  geliş mel er,  Wittgenst ei n ve mantı ksal  poziti vi z m, 

Adolf  Loos  ve moder n mi marlı k,  Ar nol d Schönberg ve on i ki  t onl u müzi k t eorisi 

Vi yana‟da geliş mi ştir. 

Poziti vist  yöneli mli  bir  gr up fil ozof  ve bili m ada mı ndan ol uşan Vi yana Çevresi  il e 

Wi tt genst ei n‟ı n bağl antısı,  il k döne m f elsefi  yapıtı  ol an,  Tract at us  sayesi nde dol aylı 

ol arak geliş miştir.  Geç İ mparat orl uk Vi yana‟sını n,  Johannes  Br ahms  ve  Gust av 

Ma hl er,  Karl  Kr aus,  Sig mund Freud ve Adolf Loos,  Gust av Kli mt  ve  Os kar 

Kokoschka gi bi  ünl ü i siml eri,  Witt genst ei n Ail esi  ile bağl antılı ydı.  Wi ttgenst ei n‟ı n 

düşüncel eri ni  et kileyenler  arası nda,   düşünürler  Er nst  Mach ve Moritz Schli ck, 

Si gmund Freud ve Ott o Wei ni nger,  si yasal  ve kültürel  hi ci vci  Karl  Kraus ve  mi mar 

Adolf Loos gi bi isi ml er bul unuyor du (Sl uga, 2002) 

Vi yana‟da ki  ent el ekt üel  orta mı n yarattı ğı  zenginlik çağdaş  mi marlı ğa da  t e mel 

ol uşt ur muşt ur.  Bar ok çağdan bu yana Vi yana,  Avr upa‟nı n mi marlı k başkentleri nden 

biri  ol muş;  asıl  atılı mı nı 19. –20.  yüzyıl  döne meci nde yap mı ştır.  Kenti n köhne bir 

arist okrasi  il e onun hant al  yöneti m mekani z mal arı  arası nda sı kışı p kal an yeni 

burj uvazisi,  sözü edilen aralı kta kendi  varlı ğı nı  ortaya koy mak i çi n müt hiş  bir  çaba 

göst er mi ştir. Bu çaba ile moder ni z mi n en önde gelen isi ml eri burada ürün ver mi ştir.   

Habsbur g t oprakl arı  i çi nde bir  kült ür  kenti  ol an Vi yana,  Francis  Joseph krallı ğı nda, 

1858- 1888 yılları  arasında  yeni den yapılandırıl mı ştır.  Bu yeni den yapıl anma 

süreci ni n sonunda Franz Joseph‟i n Vi yana‟sı  ancak Paris il e kı yasl anabilirdi.  Bu 
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fizi ksel  ol uşum Vi yana‟yı  sadece şehir  ol makt an çı karı p aynı  za manda bir  yaşa m 

şekli ni n se mbol ü yapmı ştır (Jani k, Toul mi n, 1996) .  

Bi li nen bir  i mge ile Vi yana,  Strauss‟un valslarıyl a,  hoş  sohbet  edilebilen sevi mli 

kafel eri,  past anel eri  ve t asası z,  i nsanı  kucakl ayan sı caklı k il e eş  anl a mlıdır.  Sanayi 

devri mi yl e birli kte Avrupa kentleri nde ol uşan işçi  sı nıfı,  kentleri n yaşantısı nı  da 

belirle mi ştir.  Sert  ve zor  yaşa m şartları na,  ağır  çalış ma t e mposuna,  konutl arı n 

niteli ksizli ği  de ekl eni nce,  i nsanl ar  kenti n sosyal  mekanl arı nda  yaşamayı  t erci h 

et mi şlerdir.  Vi yana‟nı n her  al anda  önde gi den gör ünü münün ar kası nda olduğu gi bi, 

sosyal  mekanl arı n bi çi mlenmesi nde de burj uva sı nıfı nı n et kisi  ol muşt ur.  Burj uva 

sı nıfı nı n bi çi ml endirdi ği  bu döne m Vi yana‟sı  Neokl asisz mi n t üm ekl ekti k 

özelli kleri ni  üzeri nde t aşı makt adır.  Neredeyse zevksi zlikle özdeşl eşen ekl ektisiz m 

burj uva sı nıfı nı n est eti k terci hl eri ni  yansıt makt adır.  Bu ol guyu Jani k ve Toul mi n,  şu 

sözl erle beti ml er: 

Kendi  üsl upl arı  ol madı ğı  i çi n burj uva  sadece  geç mi şi  t aklit  edebilirdi.  Bu  nedenl e  evl erini 

geç mi ş  döne mi n i mit asyon  sanat  eserl eri yl e  dol duruyorl ardı.  Evl eri ni n her  köşesi  her  biri 

birbirleri nden  f arklı  bi çe ml erde  eşyal arla  dol uydu.  Kar maşık ol anı n basite,  dekoratif  ol anı n 

yararlı  ol ana  t erci h edil mesi  sonucunda  ol uşan bayağı  görünü m ancak yaşanılabilirli ğe  ol anak 

veri yordu (Jani k, Toul mi n,  1996). 

20.  yy.ı n başı yl a birli kte Vi yana‟da ol uşan bu ekl ekti k orta ma  karşı  bir  çok farklı 

düşünsel  al andan t epkiler  doğ muşt ur.  Moder niteni n ol uş ması nı  sağl ayan bir  çok 

et men bir  yana,  Vi yana‟nı n zevksi zleşen kült ürel ort a mı na t epki  ol arak doğ ması  onu 

çok et kili  kıl mı ştır.  Bu yeni  düşünsel  ol uşum basit  bir  t epki  ol manın öt esi nde 

Vi yana‟yı  ve t üm Avrupa‟yı  et kisi  altı na alan devri mci  bir  hareket  ol arak 

bili nmekt edir.  Bir  çok farklı  kanattan besl enen bu sarsıcı  düşünsel  hareketler,  il erde 

de et kili  ol acak ol an bir  çok i si m t arafı ndan ort aya kon muşt ur.  Ar uoba‟ nı n 

vur gul adı ğı gi bi, 

Avr upa‟nı n i çi ne  girdi ği  kült ürel  bunalı m -- yüzyılın i l k yarısı  boyunca  açı k si yasal 

bunalı ml ara  ul aşana  dek--,  eski  kült ür  mer kezi  Vi yana‟da „ „işi  bit mi ş‟ ‟  kült ürel  bi çi ml eri n 

„ „dolaşı mdan kal dırıl ması‟ ‟  çabası na  girişen bu  yaratıcıları n yapıtları nda,  he m dil e  gel ir,  he m 

de kendi çözü münü bul ur ( Aruoba, 2003).  

Karl  Kr aus,  o döne m Vi yana‟sı nı n kült ürel  ortamı nı n değiş mesi  gerektiği ne ol an 

inancı ndan hareketle yazıları nda hi ci vsel  dili  et kin bir  şekil de kullanmı ştır.  Bi r  çok 

çağdaşı  gi bi  o da Yahudi  kökenli  bir  aileden gelmi ş;  yir mi  dört  yaşı ndayken “ Di e 
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Fackel ” i si mli  i ki  haftalı k hi ci vsel  dergisi ni  yayı nl a maya başl a mı ştır.  Der gi ni n 

yayı nl andı ğı  il k on i ki  yıl boyunca onunl a bu dergide yazı  yazan i nsanl ardan bazıları; 

Adolf  Loos,  Ar nol d Schönberg gi bi  yakı ndan t anı dı ğı mı z i si ml erdi.  1911 yılı ndan 

sonra dergi ni n her  sayısını  t ek başı na çı kar mı ştır.  Kraus‟un sıra dı şı  hi civ yet eneği 

nedeni yl e birçok çalışması  kesi nli kle başka bir  dile çevrile me mi ştir.  Ona göre 

Vi yanalılar  i çi n hi çbir  şey sanattan,  özelli kle edebi yattan,  ti yatrodan ve müzi kt en 

daha öne mli  değil dir.  Ve Kr aus‟a göre bu konudaki  zevki n,  ol uşumunu sağl ayı p, 

topl umu yönl endiren,  yansıtıcısı  da  kendisi dir.  ‘ ‘Karl  Kraus  i çi n Vi yana;  dünyadaki 

yı kı mı ispat eden bir zemindi’ ’ (Jani k, Toul mi n, 1996).  

 

 

 

 

  Şekil 2. 7. Kokoschka, O., Karl Kraus Portresi, 1925 

Bu düşünsel  orta m i çi nde Freud‟ un psi kanaliz ile il gili,  et kisi ni  bugün de  deva m 

ettiren çalış mal arı,  o döne mde çok yankı  uyandır mı ştır.  O döne mi n düşünsel 

orta mı nı n di kkat  çeken isi ml eri nden biri  ol an Ernst  Mach farklı  al anl arda yaptı ğı 

çalış mal arla sanat  orta mını  da çok et kile mi ştir. Edebi yat  al anı nda Robert  Musil, 

Mach‟t an çok et kilenmi ş;  yazdı ğı  t ek r oman ol an “ Nit eliksiz Ada m”  Er nst  Mach‟a 

göre bir  felsefeci ni n r omanı dır.  Musil‟i n r omanı  o  döne mde  ol uşan kırıl mayı  en 

belirgi n ifade eden çalışmal ardan biri  ol muşt ur.  Bi r  geçiş  r omanı  ol arak deği şi mi n 

getirdi ği her t ür ikile mi bünyesi nde barı ndır makt adır.  

Pl asti k sanatlarda ve mi marlı kta da bu düşünsel  orta m artı k t ümden kendini  gör ünür 

kıl mı ştır.  Döne mi n en etkili  sanat çısı  ol an Gustav Kli mt,  Avr upa‟nı n ilk moder n 

sanat  mer kezi  ol an Secessi on‟da yaptı ğı  çalışmal arla kendi ni  göst ermi ştir.  1897 

yılı nda,  Gust av Kli mt  ve  akade mi den al dı ğı on dokuz öğrencisi  Secessi on‟a 

başl adılar.  Ressa mı n artık geç mi şt eki  bi çi ml eri  t aklit  etti ği  za manl ar  geri de kal mı ştır. 

Kli mt‟e göre,  20.  yy.ı n kendi ne has  bir  üsl ubu ol mak zor undaydı;  bu hareketi n 

sl oganı  i se;  ‘ ‘her  çağa kendi  sanatı, her  sanat a kendi  özgürl üğü’ ’  ol muştur.  Kli mt, 

res mi n ne ol ması  gerektiği yl e il gili  çeşitli  görüşl erin aksi ne,  bu hareketi  dest ekl e mi ş 

ve manen rehberliği ni  yap mı ştır.  Bu öğretisiz yakl aşı mı n özü yeni  yüzyılı n r uhunu 
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yansıtacak ol an,  özgürlüğün t e meli  yeni  sanattır.  Bu sanat çıları n resiml eri ndeki 

benzersiz birkaç ortak karakt eristi k özelli kten dol ayı,  çalış mal arı  genel  ol arak 

„Seccessi on‟  t arzı  ol arak anıl makt adır.  Empresyoni z mden,  ekspresyoni z me geçişi  ve 

gel enekl eri n kırıl ması nı  bi ze göst er mesi nden dolayı  Kli mt‟i n çalış mal arı özelli kl e 

çok öne mli dir. 

 

Şekil 2. 8. Kli mt, G., Beet hoven friese1      Şekil 2. 9. Secessi on Girişi, ( Dedeoğl u, 2004)  

Secessi on‟un mi marl arı  ve t asarı mcıları  Kli mt‟in süsl e me  t arzı nı  beni msedil er  ve 

bunu daha sonra i şlevsel  hal e getirdiler.  Mi marları n arası nda başt a gel eni  Ott o 

Wa gner  1899 yılı nda Secessi on‟a katıl dı.  Wagner  il k za manl arı nda Rönesans  t arzı 

yapılar  yap mı ş;  t ari hsel  üsl ubu savun muş;  ancak daha sonral arı  çağdaş  yaşa mı n ve 

kült ürün gerektirdi ği  çağdaş  t asarı mı n kaynağı nı  fark et mi ştir.  Onun moder n 

mi marlı ğı  genç mi marl arı  düşünceleri ni n şekillen mesi  açısı ndan çok etkil e mi ştir. 

Onl arı n past el  renkl eri ve  düz,  pür üzsüz yüzeyl eri,  Wagner‟i n eğrilere karşı n 

di kdört gen f or ml arı  t erci h etti ği  t asarı ml arla birleş mi ştir.  Eğrilere yer  ver di ği 

Karlspl atz‟daki  t artış mal ı  metro i stasyonunda da  di kdört gen f or m daha baskı ndır. 

Eşit  şekil de t artış malı „ Post  Office Savi ngs Banks‟  yapısı nda da Wagner‟i n 

anıtsallı ğa varan hayal  gücü kendi ni  göst er mi ş  ancak süsl e me  açısı ndan bakıl dı ğı nda 

Josef  – Mari a Ol brich‟in t epesi ndeki  altı n l ahana t opu ile Secessi on bi nası yl a 

kı yasla mak mü mkün değildir.  Sonuç ol arak resi m sanatı nda ol duğu gi bi  mi marlı kt a 

da gari p,  bi çi msi z süsl eme,  gel eneksel  süsl e me  i le yer  değiştir miştir.  Aynı  şey i nsan 

eli yle üretilen şeyl er  i çin de geçerli ydi.  Kol o Moser,  Josef  Hoff mann‟ın 1903‟t e 

kur duğu Wi ener  Werst atte ve çevrel eri ndeki  di ğerleri ni n ür ünl eri  de aynı  geliş mel eri 

taki p edi yordu.  Kli mt‟i n ür ünl eri  il e di ğer  sanat çıları n çalış mal arı,  bugün t asarı mda 

gerçek modern tarza dönüşümü  göst erdi ği içi n hala çok öne mli dir. 
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Şekil 2. 10. Wagner, O., Post Offi ce Savi ngs Banks, 1904-1912 ( Dedeoğl u, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 Şekil 2. 11. Ol bri ch, M.  J., Secessi on Bi nası, 1898 ( Dedeoğl u, 2004)   

Adolf  Loos  süsl e meye karşı  göst erdi ği  t epki  ile o döne mde di kkatleri çek mi ş;  

Vi yana‟da  “süsl e me  ve cinayet ” i si mli  bil dirisi  ile yeni  bir  çağ başl at mı ştır.  Sanatı n 

günl ük hayatı mı zı n bu kadar  i çi ne gir mesi ne karşı  çı kmı ş  ve sadece kullanıl abileni n 

güzel  ol abileceği ni  savun muşt ur.  Karl  Kraus‟un yazıları yl a ort aya koyduğu 

el eştirilere Loos tasarı ml arı yl a ve bil dirileri ile destek ver mi ştir. 

 

 

 

 
 

 

Şekil 2. 12.  Kokoschka, O. Adolf Loos    Şekil 2. 13. Kokoschka, O., Kendi Portresi, 1912 

     Portresi 1909, ( Al yanak, 1989) 
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Moder n hareketle beliren,  gel enekt en kopuşun sancılı  orta mı nı  en i yi  i fade eden 

isi ml erden biri  de Kokoschka i di.  Kokoschka Vi yana‟lıları n yüzünde açı kça manevi 

boşl uk gör müş  ve ne gör üyorsa onu res met mi ştir.  Kli mt  gi bi  oda bu manevi  şeyi 

açı ğa çı kar maya çalış mı ş;  ancak Kli mt‟ten farklı ol arak o bu manevi  değeri  yoğun 

ol arak res mettiği  bireysel  yüzl erde ort aya çı kart mı ştır.  Kli mt  i se bu ti nselli ği 

etrafı ndaki  gel enekl ere uygun hava il e ol uşt ur maya çalış mı ştır.  Kli mt  portrel eri ni n 

her  za man st ati k doğasını  vur gul a maya çalış mı ştır.  Kokoschka i se i nsanın di na mi k 

ol arak yüzüyl e,  gözl eri yle ve elleri yl e karakt erini  yansıt maya çalış mı ştır.  Yüz ve 

eller  Kokoschka‟da gerçekli ği n dehşeti ni  belirt en i şaretler  ol arak bili nmekt edir.  Bu 

döne mde Kokoschka‟nın resi ml eri  karanlı ktır; en karanlı k değerleri anl at arak 

yüzeyl eri n düzl üğünü vur gul a mı ştır.  Kendisi  bu karanlı k resi ml eri ni  şu sözl erl e 

açı kl ar:  

Beni m er ken si yah portrel erimi n  Vi yana‟da  yükselişi  savaş  öncesi ne  denk  geli yor;  güvenli 

yaşadı kları  a ma  kor ku i çi nde  ol dukl arı  bir  döne m.  Onl arı n, bar ok döne mden  gel en,  kült ürl ü 

yaşa mı nda  hi ssettikl eri mden yol a  çı karak;  endi şel eri ni  ve  acıları nı  res metti m (Janik, 

Toul mi n, 1996).  

Loos‟a göre Kokoschka,  süsle meyi  nesneni n i çi ndeki  özelli ği  doğr udan ifade  et mede 

kullandı ğı içi n, dekorasyon ve süsle meni n ustası dır. 

Bu döne mi n en sıra dı şı  sanat çıları ndan biri  de Schönberg‟di r.  Schönberg,  Kr aus‟un 

kült ürel  el eştirileri nden esi nl enerek onun yapt ığı nı n uzantısı nı  bir  başka al anda 

müzi kt e deva m ettir mi ştir.  Schönberg,  Theor y of  Har mony‟ de Kr aus‟a,  ondan bir 

insanı n öğrenebileceğinden daha fazl a şey öğrendi ği ni  söyl eyerek it haft a 

bul unmuşt ur.  Kokoschka gi bi  Schönberg‟de çok yönl ü ve dahi  düşüncel ere sahi p 

biri ydi.  Schönberg müziği yl e,  Loos‟un bi nal arıyl a,  Kr aus‟un da t artışmal arı yl a 

yaratılan düşünce ort a mı,  çağdaş  t opl umun kültürel  el eştirileri ni n başka ort ak bir 

öğesi  ol muşt ur.  Schönberg‟i n müzi k t eorisi ni  anl ayabil mek i çi n savaş  öncesi nde 

Vi yanalıları n müzi k zevki ni  öğrenmek gerek mekt edir.  19.  yy.ı n i ki nci  yarısı ndan 

sonra Vi yana‟da müzi k zevki  keski n bir  şekil de gel eceği n müzi ği ni  yapan Ri char d 

Wa gner  il e daha gel eneksel  yakl aşı mı  ol an Br ah ms  arası nda i ki ye bölün müşt ür. 

Gel eceği n müzi ği  di ye ni telendirilen Wagner‟i n müzi ği  Vi yanalıları  i ki ye böl müşt ür.  

Wa gner‟e hayran ol an Schönberg yeni  müzi k t eorisi  ile aslı nda Vi yana‟ da bir  devri m 

yarat mıştır.  Schönberg‟e göre;  Müzi kt e  mantı k  ol madan  bi çi m ol amaz,  bi rlik  ol madan  mantı k 
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ol amaz.  Wagner‟i n müzikal  çi zgi  i çerisi ne sahnedeki  hareketten bağı msız ol arak 

operayı  da birleştir me çabası  Schönberg‟e göre müzi k i çi n çok büyük bi r  hi z mettir. 

Daha öncel eri  Mozart  ve di ğer  büyük best ecilerin bili nçsizce yap maya çalıştı ğı nı, 

Wa gner  il k kez bili nçli  bir  şekil de belli  prensi pl er  ol uşt urarak geliştir mi şti.  

Schönberg yaptı ğı işi, eski esteti k kalı pları kır mak ol arak açı kl a makt adır.  

‘ ‘On İki  Tonl u’ ’  müzi k teorisi,  Schönberg i çi n organi zasyonun t e meli  olarak kabul 

edil mi ştir.  Kendi  döne mine göre devri m yarat an,  çok şi ddetli  t epkiler  t opl ayan bir 

yönt e mdir.  Kli mt‟ten önce Kokoschka‟nı n,  Loos‟ dan önce Wagner‟i n bir  geçiş 

döne mi  yarat ması  gi bi Schönberg‟de Mahl er‟den önce ona bir  geçiş döne mi 

yarat mıştır.  Schönberg‟in müzi ği  ve best eleri  saht e müke mmeli ğe sahip burj uva 

esteti ği ne bir  t epki  ol arak bili nmekt edir.  Loos‟un mi marlı k al anı nda t opl uma 

getirdi ği eleştirileri, o besteleri ile ortaya koy muştur.   

Vi yana Çevresi‟ni n ortaya koyduğu düşüncel erin yansı mal arı  yukarı da özetlendi ği 

gi bi  t üm sanat  dalları nda kendi ni  göst er mişitir.   Yeni  bi çi m ve fi kir arayışı yla 

bağl antılı  ol arak geç mi şi n nost alji k değerleri nden kopuş  kendi ni  edebi yattan, 

müzi ğe,  felsefeye ve mi marlı ğa kadar  her  al anda kendi ni  göst er mi ştir.  Fel sefe de 

Wi tt genst ei n‟ı n anl a maya çalıştı ğı;  dili n kullanımı  ve  anl a mı,  aslı nda mi marlı kt a 

Adolf  Loos‟un yeni  bi çim ve  dil  arayışı yl a,  müzikt e Schönberg‟i n yeni  on i ki  t onl u 

müzi k t eorisi  il e,  Karl  Kr aus‟un hi ci vsel  el eştiri  yazıları  il e yapmaya çalıştı kları 

birbiri ne paral el dir.  Mantı ksal  poziti viz mi n i zl erini  t ümünde i zl e mek olası dır.  Bu 

açı dan bakıl dı ğı nda mi marlı kta ev ve ort a mı  arası ndaki  ilişki yi  derinl e mesi ne 

anl a mak daha kol ay ol muşt ur. 
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3. 20. YY. DA EV 

 

Ev,  i nsanl arı n bazı  varol uşsal  ve t e mel  gereksi ni ml eri ni n yeri  i ken 1900‟l eri n 

başı ndan iti baren büt ün özel  anl a ml arı  geri  pl anda kal mı ştır.  Evi n anl a msal  açı dan i çi 

boşaltıl mı ş  ve t ek başı na bir  mi marlı k ür ünü olarak gör ül müşt ür.  Oysa ev,  salt  bir 

mi marlı k ür ünü değil dir.  Evde mi marlı ğı n dı şı nda yaşantı ya ait,  kullanıcısı na ait 

manevi değerler vardır.  

Bu döne mde st andartlaşmı ş  kabuller  ön pl ana çı kmı ş  ve t ek doğr uya bağlı  bir 

evrenselli k arayışı  ile geç mi şi  sili p t a ma men yeni  şeyl er  yap ma  i steği ni n oluşt uğu bir 

döne m yaşan mı ştır.   Ev de  bu yeni  düşüncel eri anl at mak i çi n öne mli  araçl ardan 

biri dir.   Ev bi çi msel  ol arak düşünceyi  göst er mek içi n adet a bir  arayüz ol uştur muş  ve 

bi çi m anl a mı n önüne geçmeye başl a mı ştır.  

20.  yüzyılı n en büyük fil ozofu ol arak nitelenen Wi tt genst ei n‟ı n dil  felsefesi  çok 

büyük yankılar  uyandırmı ştır.  Dili n sı nırları nı çi z meye çalıştı ğı  “Tract at us” il e 

Vi yana dışı nda İ ngiltere ve bazı  di ğer  ül kel erde de çok di kkat  çekmi ştir.  Daha  sonra 

iki nci  döne m f elsefesi ol arak adl andırılan yeni  bir  felsefe ortaya koy muşt ur. 

Tr act at us‟taki  düşüncel erini n yanlış ol duğunu öne sürerek yeni  başt an f el sefeye 

başl a mı ştır.  Bu i ki nci  döne m f elsefesi  ise “Felsefi  Ar aştır mal ar” adl ı  yapıtı yl a 

bili nmekt edir.  Bu i ki  döne m arası nda 1926- 1929 yılları nda kı z kardeşi  i çin yaptı ğı, 

bu t eze de konu ol an,  ev var dır.  İl gi nç yaşa m öyküsü i çi nde bu mi marlı k dene mesi 

hi ç de t uhaf  kaç ma maktadır.  Wi tt genst ei n‟ı n mi marlı k dene mesi,  di ğer  al anl ardaki 

değişi ml eri n yaşandı ğı  ve „ Vi yana Çevresi‟ni n de  et kileri ni n bul unduğu döne me 

denk düşer.  Ki şili ği ni n karakt eristi k özelli kleri,  felsefi  düşüncel eri,  hayatı  ol dukça 

di kkat  çeki ci  ve il gi nçtir.  Ki mli k se mbol ü ol an evi n,  Wi tt genst ei n‟ı n ki şiliği ne ait 

karakt eristi k özelli kleri t aşı dı ğı;  ancak daha çok kı z kardeşi ni n yaşa m t arzı nı 

yansıtan,  sosyal  st at üsünü göst eren bir  ev ol duğundan söz et mek ol ası dır.  Ev aynı 

za manda kendi  ki şili ği nden de i zl er  t aşı makt adır.  Det ayl ara ve oranl ara düşkünl üğü 

onun karakt eristi k ki şiliği ni  nasıl  ortaya koyduğu ve kendi ne has  ol an güzel li k 
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anl ayışı nı n bu evdeki  yansı mal arı  il gi  çeki ci dir.  Wi tt genst ei n bu ev il e mi marlı ğı  bir 

araç ol arak kullanı p kendi  düşüncel eri ni  bu ev üzeri nden ifade et mi ştir.  Fel sefesi  ve 

mi marlı ğı  arası ndaki  ilişkiler  bu ev üzeri nden el e alı ndı ğı nda evi n te msil  etti ği 

düşüncel er  açı ğa çı kacaktır.  Ki mil eri ne göre ev Wi tt genst ei n‟ı n düşünceleri ni  apaçı k 

yansıtan bir  yer dir.  Kendisi ni n mi marlı kla il gili  düşünceleri nden yola çı karak 

felsefesi  il e il gili  fi kirler  edi nebilir  ve i ki  döne m f elsefesi  arası ndaki  geçişin i puçl arı 

bu evde bul unabilir.  O döne mi n genel  yapısı na uygun ol arak ev anl a msal  ol arak değil 

de bi çi msel  ol arak el e alınmı ştır.  Evi n anl a mı nı n göz ar dı  edil di ği  bir  döne mde  bu 

evde de anl a mı n ar ka pl ana atılıp bi çi msel  ol arak düşünceyi,  kendi ni  ifade et me aracı 

ol arak kullanı mı di kkat çek mekt edir.  

Wi tt genst ei n‟ı n Loos‟a olan hayranlı ğı  bu evi n biçi ml enmesi nde çok et kili ol muşt ur. 

Döne mi ni  belirleyi ci  özelli ği  nedeni yl e,  süsl eme  karşıtı,  mi mar  Adolf  Loos‟a, 

Wi tt genst ei n üzeri ndeki et kileri nden dol ayı,  ayrı  il gi  göst er mek gerek mekt edir. 

Loos‟un hayatı nda evi n ayrı  bir  yeri  vardır.  Wi ttgenst ei n‟ı  da et kileyen o döne mi n 

yapısı nı  belirleyen pek çok ev t asarı mı  di kkat  çeki ci dir.  1900‟leri n başı ndan iti baren 

ev ve konut  ayrı mı nı n nasıl  ortadan yok ol duğu ve evi n nasıl  t ek başı na mi marlı k 

ür ünü ol duğu sorgul anmaya değerdir.  Bu konuda çalış mal arı  bulunan bazı 

mi marl ardan ör nekl er  veril mekt edir.  Bi çi msel yakl aşı ml arı  ve yeni  mi marlı k 

üsl ubunun nasıl  ol ması  gerekti ği ni n ev üzeri nden anl atı ml arı  öne mli dir.  O döne mki 

Bauhaus  ekol ünün kur ucusu Walt er  Gr opi ous‟un evl e il gili  söyl e ml eri,  Le Cor busi er 

ve Mi es  Van Der  Rohe‟ni n ev üzeri nden mi marlı k düşüncel eri ni  ortaya koy ma 

çabaları ilgi nçtir. 

Tü m bu ilişkilere deği ndi kt en sonra ev ve  evin anl a mı  konusuna ayrıca açı klı k 

kazandır mak gerekmekt edir.  Evi n aslı nda ne ol duğu,  nasıl  anl a m t aşı dı ğı  öne mli dir. 

Mi marlı k,  ev ve konut  ilişkisi ni  anl a mak,  ev ve konut  arası ndaki  farkı n al gılanması na 

yardı mcı  ol makt a;  moderni z ml e birli kte değişen ev kavra mı nı  net  ol arak gör ül mesi ni  

sağla makt adır. 
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3. 1. Moderni z m ve Ev 

Büt ün döne ml erde ol duğu gi bi  moder n mi marlı k da,  i nsan yaşa mı  i çi n özel  bir  çevre 

yarat ma  ve i nsanoğl unun düşünce ve eyl e ml erini,  ol dukl arı na i nandı kları,  ol mak 

istedi kl eri  gi bi  görselleştir me girişi mi  ol arak bilinmekt edir.  Moder n i nsan,  bu i ki 

temel  girişi mde benzeri  gör ül me mi ş  fi zi ksel  güçlükl erle karşılaş mı ştır.  Kı sa sürede, 

koskoca i nsanlı k deni zi nde küçücük bir  at om ve kendi ni  son derece yal nız bul an bir 

birey hali ne gel mi ştir.  Dol ayısı yl a,  bağl anabileceği  kavranabilir  bir  şey bul mak i çi n 

çıl gı nca bir  istek il e,  kişili ği ni  ifade et mek ve kendi  adı na davranışt a bul un mak 

bi çi mi nde ort aya çı kan,  aynı  öl çüde güçl ü bir  t ut ku arası nda bocala maya başla mı ştır. 

Scull y‟e göre; 

Moder n mi mari,  bu  bocal ama  dur u munun  bir  yansı ması dır  ve  kendi ni  üret en çağı n 

karakt eristikl eri ni  t aşır.  Ancak  bu  çağı n t opl umun  basit  bir yansı ması  ol manı n öt esi nde  bazı 

davranışları  da  ol muşt ur.  Büt ün  sanatlar  gi bi,  i nsanlı ğı n durumunun bazı  t e mel  gerçekl eri ni 

ort aya  çı kar mı ş  ve  bu  dur u mun deği şi p bir  devri me  konu  ol ması nda  r ol  oyna mı ştır.  İl k ortaya 

çı kışı ndan bu  yana,  bi ze  „ „ modern i nsan‟ ‟  ol arak kendi mi zi t anıt mı ş;  ne  ol duğu muzu  ve ne 

ol mak istedi ği mi z söyl e mi ştir (Scull y, 1972). 

Tasarı mı n en öne mli  öğesi,  mekan değil  dol ul ukl ardır.  Doğal  ve i nsan yapısı  bi çi ml er 

arası ndaki  mekan,  t e melde,  birbiri ne karşıt  duran i ki  dol ul uğun arası ndaki boşl ukt ur; 

bu yüzden de,  bu boşl ukta duran i nsan ne bir  barınak i çi ndedir,  ne de,  “belli  ve ne 

ol duğu bili nen” bir  sonuca yöneltil mi ştir.  Aksi ne,  i nsan yaşa mı nı n birbirinden ayrı 

ve birbirine düş man i ki gerçekli ği  arası nda çırılçı plak bırakmı ştır:  doğa nedir  ve 

insan ne iste mekt edir ve ne yapmakt adır? (Scull y, 1972). 

İnsanı n kendisi ni  yersiz,  barı naksı z hi ssetti ği  bu yeni   moder n mi marlı kla zıt  şekil de; 

barok mi marlı k,  i nsanoğlunu fi zi ksel  anl a mda bi r  barı nağı n i çi ne alı p barındır mak; 

bu barı nağı,  yol cul uğun sonunda,  her  za man,  belli  ve ne ol duğu bili nen bir  şeye 

varılacak şekil de mutl ak bir  düzene bağlı  kılmak;  fakat  bu arada,  yol  boyunca 

özgürl ük i çi nde oynayıp davranma  ol anağı sağl a mak a macı nı  güt mekt edir. 

Moder nite bu özgürl ük orta mı nı  dest ekl eyen düşünce bi çi mi  ol arak ort aya çı kması na 

karşı n,  sonuçt a kendisini n de ön gör medi ği  gibi  şekillen mi ştir.  Bir  yandan bu 

özgürl ükl er  dest ekl enirken di ğer  yandan st andartlaş ma  bu özgürl ükl eri n önünü 

kes mi ştir. 
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Avr upa‟da da 19.  yüzyılı n son i mgel eri  süreklili k üzeri nedir.  Modernit eni n 

kendi nden önceki ne t epki  ol arak doğ ması  her  farklı  Avr upa kenti nde deği şi k 

şekillerde ort aya çı kmıştır.  Avust urya‟da doğan bu t epki ni n aşırı il kecili ği, 

“Süsl e me”yi  “Ci nayet”l e bir  sayan ve i şi,  süsl e me kullananl arı n kesi n ol arak ci nsel 

sapı klı kla suçl a maya kadar  göt üren Adolf Loos‟un çağdaş  pole mi kl eri nde 

özetlenmekt edir.  Loos‟un bu döne mde yaptı ğı yapılar,  Wagner‟de gör düğü müz 

bantlı,  çi zgisel,  sı kı  ve düzl e msel  karakt eri  daha da il eri  göt ürür.  20.  yüzyıl  başı 

Avr upa‟sı nı n bi çi ml eri,  genelli kle,  i nsanl a doğa arası nda bir  ayrıl mayı, çözül meyi 

ifade et mekt e ve bir anl a mda i nsan yaşantısını n acı ması z açı klığı nı  ort aya 

koy makt adır.  

1920‟lerde  Al manya‟da yapılan karakt ere önceli k veren pr oj eler  Mi es  Van der  Rohe 

tarafı ndan gerçekl eştirilmi ştir.  1930 t ari hli  Tugendhat  Evi nde,  akı cı  bir  planı n ancak 

bir  böl ümünün kut u i çine alı nması  gi bi,  uzl aşmacı  bir  t ut uma zorlandı ğı  za man, 

sonuç kendisi  i çi n t ümüyle doyur ucu ol ma mı ştır.  Bundan öt ürü Mi es‟i n 1930‟lardaki 

tasarı ml arı,  i çeri deki  açık pl an serbest  kalırken avl unun daha müke mmel  bir  kut u 

içi ne alı nması na ve mekan ile kütleni n daha geleneksel bir si metrisi ne yönel mi ştir.  

Gr opi us,  bir  çeşit  süreklilik ve Behrens‟te bul unmayan  bir  mekansal  devini m i fadesi 

ara mı ştır;  a ma  bunu kapalı,  sert,  romanti k – kl asik ve maki ne gör ünü münde bir  kut u 

içi nde el de et mek i ste miştir.  Gr opi us‟un di kdörtgen t asarı ml arı,  1920‟ler de  i fade 

etti ği  keski n berraklı ğı  yitir mi ş  ve aral arı ndaki  geçi ci,  deneysel  bağl antıları n da  çok 

iyi  belirttiği  gi bi  gerçek t abi atları na zıt,  sürekli  ve asi metri k bi çi mde akı cı  bir  ilişkiler 

düzeni  i çi ne sokul muştur.  Eski  Ul usl ararası  Stil‟i n uzl aş macılı ğı  bozul makt a, 

süreklili k artı k i şe yarama makt adır;  her  şey,  kendi ne uy mayan bir  bi çi mi n i çi ne 

gir meye zorlanarak bozulmakt adır.  

Scull y‟e göre,  

Le  Cor busi er,  geçen kırk yılı n en  et kili  mi marı  ol muşt ur.  Onun  yapıtı nı n,  bana  en  öne mli  gi bi 

görünen ve  bel ki  de  en  az  anlaşıl mış  ol an,  bir  t ek yönü  üzeri nde  dur mak i sti yorum.  O da ş u: 

Le  Cor busier,  bir  ö mür  boyu  sürekli  bir  çabadan sonra,  i nsan eyl e mi ni  mi mari  bi çi m i çinde 

sar manı n, kavra manı n yol unu bul muşt ur (Scull y, 1972).  

Le Cor busi er  söz konusu ol duğunda dur um di ğerleri nden farklı dır.  Onun yönt e mi 

yapı yı  öyl e bir  bi çi mde ortaya  koyar  ki,  yapı  artı k birçok yapı nı n ol duğu gibi  sadece 

insanoğl unu ve eyl e ml erini  barı ndıran bir  kabuk değil dir;  aynı  za manda birçok 
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yapı da ol madı ğı  gi bi  kendisi  de,  bir  fi güratif  yont u gi bi,  eyl e mde bul unan yont usal 

bir biri m hali ne dönüş mekt edir.  

Le  Cor busi er‟ni n mi marlık anl ayışı na göre ev,  modern bir  anıtsallı ktır.  Gerçek ol anı  

doğr udan doğr uya ve en çı pl ak hali yle ortaya koy makt adır.  Yi ne de i nsan eyl e mi,  

doğal  dünya  ve onun yasal arı yla dengel enmekt e;  bu denge i nsanı n kendi si ni n 

dı şı ndadır.   Le  Cor busi er‟in son yapıları  geniş  doğal  çevre il e ya uyu m hali ndedir 

yada çatış makt adır.  

1922 t ari hli  Ozenfant  Evi nde,  mekan yüksek ve çı pl aktır;  i çeri de sadece meydan 

okurcası na öne doğr u uzanan ve bir  ge mi  mer diveni yl e çı kılan kitaplı ğın çı kı ntısı 

vardır.  Eşyal ar  hafif,  ucuz ve yerleri  değişebilir  şeyl erdir;  kullanıl mak i çi n 

düşünül müşl erdir  ve mekanı n yüksek hac mi  i çi ndeki  gr upl anma  bi çi ml eri,  Wri ght‟ı n 

mi mari yl e birli kte i nşa edil mi ş,  al çak,  çevreyle birli kte ör ül müş  eşyaları nı n ve 

Mi es‟i n mekan i çi ndeki  don muş,  sabit  eşyaları nın t a m t ersi  ol arak gör ülmeli dir.  Le 

Cor busi er‟i n çoğunl ukl a yanlış anl aşılan eve bir  yaşa ma maki nesi  ol arak bakmalı yı z, 

yada bir  araç ol arak,  bi r  yazı  maki nesi  kadar  işe yarar  bir  şey ol arak,  şekli ndeki 

gör üşü,  aslı nda mer kezinde i nsan ol an,  hü manist  bir  gör üşt ür.  Bunun anl a mı  evi n 

al datıcı,  yanıltıcı  bir  barınak değil,  i nsanı n kullanması  i çi n yapıl mı ş  bi r  şey,  bir 

eyl e m al anı ol duğudur.  

Le  Cor busi er‟i n 1920‟lerde  yaptı ğı  yapılar,  dra matize edil mi ş  ve ol dukça hassas  bir 

eyl e mi  barı ndır mak üzere sı kı  sı kı ya geril mi ş  kabukl ardır.  Le Cor busier  önce en 

uygun mekanı,  sonra en uygun strükt ürü araştır mı ş;  son ol arak da bu i kisi ni  yont usal 

bir  bi çi m hali nde bir  araya getir mi ş,  birleştir mi ş;   mekan ve strükt ür  bu son bi çi m 

içi nde görsel olarak birbirleri ne ve bi çi me bağl anmı şl ardır (Scull y, 1972).   

Bu şekil de bir  i ka met  et me  biri mi ni n ol uştur ul ması  uzun za mandır  moder n 

mi marlı ğı n en öne mli  kriterleri nden biri  ol arak kabul  edil mi ştir.  Gi edi on bunu şu 

şekil de açı kl a mı ştır:  

Şu  an  ki  gelişi ml er  şüphesiz  özellikl e  sıradan i nsanı n i kamet  et mesi  üzeri ne  odakl anmıştır. 

Ne  bi r  sosyal  yapı  ne  de  bir  fabri ka  aynı  öne mde  değil dir:  bu  bir  anl a mda  t ekrar  i nsan üzeri ne 

odakl an mak anl a mı ndadır ( Giedi on 1929). 

Schul z‟a göre; 

Moder n mi marlı k,  i nsanı n bu  yeni  dünyada  kendi ni  evi nde  hisset mesi ne  yardı mcı  ol mak  içi n 

varol du..  Evde  ol manı n anl amı  i se  barı nma, gi yi nme,  ye mek gi bi  i hti yaçlardan çok  önceli kl e 
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fizi ksel  ve  sosyal  çevre  il e  kendi ni  t anı ml ayabil mesi dir.  Hepi mi zi n de  f arkı nda  ol duğu  gi bi 

ki mli k modern dünyanı n pr oble mi  ol maya  başl adı.  Geç mi şt eki  kapalı  ve  e mni yetli  çevre  ar tı k 

parçal andı  ve  yeni  sosyal  ve  fizi ksel  yapı  anl ayışı  yeni  f or ml arı nı  t al ep edi yordu.  İşt e  bu  yeni 

for ml ardan birisi  de  modern mi marlı k.  Modern mi marlı ğı n genel  hedefi;  i nsana  yeni  i kamet 

yeri  ( dwelli ng)  sağl a mak.  Bu  yeni  i ka met  et me  bi çi mi  ki mli k i hti yacı nı  karşıla malı ve 

böyl ece i nsan ile çevresi arasında ol uşan yeni arkadaşlı ğı n ifadesi ol abilir (Schul z, 1988). 

Yeni  mi marlı ğı n il k ul uslar  arası  büyük manifestosu St utt gart‟ta 1927 yılı nda ‘ ‘The 

Dwelli ng’ ’  isi mli  sergi  i le gerçekl eşti.  Geç mi şi n önde gel en t asarı ml arı  arası ndaki 

kilise ve saraylar  artı k yok ol muşl ar  ve yerl eri ni  bugünden iti baren konut un uzantıları 

ol arak ka mu yapıları na bırakmı şl ardır.  İka met  et meni n günü müz mi mar lığı nı n en 

temel  sorunu ol duğu ve konut un moder n mi marlıkta sürükl eyici  bir  görevi  ol duğu 

daha önce belirtil mi ştir.  

Ev i nsana i ki  t e mel  şekil de hi z met  eder:  bir, i nsana huzur  bul abileceği,  evde 

ol duğunu hi ssedebileceği  bir  barı nak sağl a mak;  i ki,  dünyadaki  hareketleri ni  

ol uşt urabil mek i çi n bir  başl angı ç nokt ası  ol uşt ur maktı.  Bu i ki  i şlev belirgi n bir 

bi çi mde birbirine bağıml ı dır;  i nsanı n bir  başlangı ç yapabil mek i çi n kendi  i çsel 

gücünü ol uşt ur ması,  önceli kle kendi ni  güvenli  ve bir  yere ait  hi sset mesi sayesi nde 

ol uşur.  Bugünkü açı k dünya mı zda,  i ki nci  işlev ol an başl angı ç nokt ası  oluşt ur mak 

daha fazl a öne m kazan makt a ve böyl ece modern ev,  i nsanı n dı şarı ya açılan ve dı şarı 

ile karşılı klı et ki-tepki yi ol uşt uran kapısı ol makt adır. 

Bi r  evi n i çi  di ğer  yapılardan farklı dır.  Küçük  bir  gr up t arafı ndan kullanılır ve  “özel ” 

ve “ mahre m”  bir  karakt eri  vardır.  Çok belirgi n seçi ml eri n sonucu ol uşt uğu belli dir  ve 

“beni m dünya m”ı  t e msil  eder.  Evi n i çi nde birey i çin gerekli  ve özel  şeyl er  bul unur  ki 

onl ar  özelli kle birey i çi n anl a mlı dır.  Birey hayatı nı  bu evdeki  özel  ve anl aml ı  şeyl erle 

sürdür mekt edir. Bundan dol ayı ev kişi ni n ki mli ğini onayl ar.  

Moder n ev de her  ne kadar  durağan ve kendi  i çinde kapalı  bir  i mge ol masa da  buna 

benzer  bir  i mge ol uşt urur.  Genel  ol arak eski  i şlevl er  var  ol sa da bunl arın ol uşt uğu 

al anl ar  farklılaş mı ştır.  Böyl ece modern ev açık ilişkiler  ve aynı  anda ol uşabilen 

ol aylar dizisi ni n olagel diği güncel bir dünyayı temsil eder. Mohol o- Nagy‟ye göre,  

İka met  et mek,  sı nırlandırıl mış bi r  uzay parçası  değil,  bir  mekan i çi ndeki  bi r  yaşantı  ol malıdır 

(Schul z, 1988).  
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3. 1. 1. Wi ttgensteı n Evi  

Ev,  şairi n,  yazarı n,  fil ozofun sürekli  boğuşt uğu,  di zgi nle mek i st edi ği  bir  gücün  t aşı yı cısıdır: 

Onun  sesi ni  yada  boğucu sessizliği ni  bastırdı ğı nda  kendi  sesi ni  duyur maya  başl ayabilecektir 

(Şent ürk, 2002). 

Moder niteyl e birli kte Avrupa‟daki  bir  çok kenti n çehresi  değiş meye başl amı ştır.  Bu 

değişi m bir  yandan kentsel  öl çekt e kendi ni  gösterirken,  di ğer  yandan neo kl asi k 

et ki ni n yanı nda yalı nlı kları yl a öne çı kan yapılarla ol uş muşt ur.  Vi yana‟nın çeşitlili k 

göst eren bu ort a mı nda Wi tt genst ei n‟ı n adı yla anılan ev yalı nlı ğı yla ort aya 

çı kmakt adır.  

Döne mi n di kkat  çeken düşünürleri nden Wi tt genstei n‟ı n mi marlı kla t anışması  1914 

yılları nda Nor veç‟te yaşadı ğı  döne ml e başl ar.  Sognefj ord sahili ndeki  küçük Nor veç 

köyü Skj ol den‟de,  özellikle mantı k ve felsefe konul arı nda saki n bir  kafayl a 

çalışabil mek i çi n il k küçük evi ni  t asarla mı ştır.  Ev böl gesel  mi mari ye uygun ol arak, 

ahşapt an i nşa edil mi ştir. Öl çül eri yl e gayet  müt evazı  ol an bu ev,  ze mi n kat  ve çatı 

arası ndaki  odal ardan i barettir.  Witt genst ei n‟ı n bazı  arkadaşl arı  bu küçük evdeki 

det ayl arı n kı z kardeşi  içi n yaptı ğı  evde de bulunduğunu söyl e mi şlerdir  ( Bal kan,  

2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 1. Norveç‟te Witt genstei n‟ı n Evi, 1914, ( Aruoba,  1999) 
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Wi tt genst ei n‟ı n mi marlıkl a ilişkisi ni n en bili nen ür ünü i se kı z kardeşi  içi n yaptı ğı 

evdir.  Vi yana‟da 1926- 1928 yılları  arası nda i nşa edilen bu ev Witt genstei n‟ı n da 

kat kıları yla son hali ni  almı ştır.  Witt genst ei n,  Paul  Engel mann‟ı n t asarı m çalış mal arı 

sürerken kı z kardeşi ni n daveti yl e bu sürece kat kıda bul unmak üzere Vi yana‟ya geri 

dön müşt ür.  Aslı nda t eklifi  kabul  et mesi ni n t e mel  nedenl eri nden biri  kendisi  de 19.  yy 

üst  sı nıf  alışkanlı kl arı  arası nda büyü müş  ol an kı z kardeşi ni n „ yarı-  aristokrati k‟ 

yaşa m t arzı nı  yakı ndan t anı ma  i steği dir  ( Mugerauer,  1995).  İki  yıl  süreyl e 

Wi tt genst ei n karakt eri ne uygun bir  şekil de kendisini  bu evi n yapı mı na ada mı ş  ve 

Engel mann‟l a başl adı ğı pr oj eyi  sonunda t ümüyl e kendisi  yür üt meye başl a mı ştır 

( Wij devel d, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 3. 2.  Evi n Giriş Kapısı, ( Dedeoğl u, 2004)             Şekil 3. 3. Vazi yet planı,( Wij devel d, 1994)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 4. Witt genstei n‟ı n kı z kardeşi içi n yaptı ğı ev, 1926-30 ( Dedeoğl u, 2004) 
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Engel mann‟ı n t asarla mı ş  ol duğu ev‟e Wi tt genst ei n‟ı n nasıl  müdahale etti ği ni 

Wi j devel d şu şekil de açıkla mı ştır:  Witt genst ei n, Engel mann‟ı n ortaya koyduğu il k 

taslakl ara müdahal e eder.  Engel mann‟ı n kl asist sayılabilecek il k t asarımı nı  esas 

al arak yaptı ğı  sayısız revi zyondan başlıcaları  şunl ardır:  Çatı  katı nı  kaldırır,  ana 

cepheyi  kı saltır,  böyl ece „t açl andır ma‟ dan yapıyı  azat  eder.  Mahya yüksekli ği ni 

mi ni mu ma  çekerek onu parapeti n arkası nda gizl er  ve kütlesel  sürekliliği  sağl ar. 

Güney t erası na bakan cepheyi  kı saltır,  biri nci  kattaki  pencereyi  i pt al  eder, yeri ne bir 

bodr um penceresi  koyar. Ana  kütleni n de boyunu kı saltır  ve girişe portal  etkisi  veren 

bir  kitle ekl er.  Bu port al  kütle,  ana kütleni n öne çıkma j esti ni  kendi  öl çeğinde t ekrar 

ederken,  arkası ndaki  cepheyi  serbest  bırakır.  Engel mann‟ı n t asarı mı nda birbiri ni n 

aynı  ol an biri nci  ve i ki nci  kat  pencerel eri ni n oranları nı  değiştirir.  Duvarları ön pl ana 

çı karır,  pencerel eri  cephede birbiri ne yakl aştırırken duvarlardan uzakl aştırır. 

Parapetleri  kısaltarak cepheni n sürekliliği ne kat ar.  Pencerel erde yal nızca düşey 

böl ünt ül er  kullanan Wit tgenst ei n,  üst  katlarda pencerel eri  karesel  hal e getirecek 

şekil de kı saltır.  Yağ mur  ol ukl arı nı  ve saçakl arı kal dırır.  Engel mann‟ı n ze mi n kat 

pl anı nı  genişletir.  Si met ri  ekseni  üst ünde girişi  iyice sol a çeker.  Ze mi n katı ndaki 

pr ogra m parçal arı nı  kl asik pi sagorcu oranl ara uyacak bi çi mde yeni den el e alır  ancak 

tüm yapı yı bu oranlara i ndirge mekt en kaçı nır ( Wijdevel d, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 5. Giriş Cephesi ( Dedeoğl u, 2004)         



 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 6. Pl an, Witt genstei n (Wi j devel d, 1994)  

Wi tt genstei n yapı nı n t ü m oranl arı nı  gözden geçir mekl e  ve s üsl erden kurt ul makl a  kal maz: 

tüm mal ze meyi  kendi si  belirler.  Mal ze me  ve  r enk seçi mi nde  di kkati  çek me me  özelli ği ni  ve 

dayanı klılı ğı  önde  t ut ar.  Yapıdaki  büt ün mekani k t asarı ml arı  da  kendisi  yapar.  El ektri k ve 

boru t esisatları nı  t asarlar.  Kilitleri,  sürgül eri,  anaht arları,  mandalları  t asarlar,  ağır  kapı  ve 

pencerel eri  i spanyol etleri ne  kadar  di zayn eder.  Yapı nı n i ç mekanı nda  duvar  yüzeyl eri nde 

oransal  değişi kl er  yapar,  kapı  ve  pencerel eri  t ek t ek el e  alırken pr ot oti pl erden yararlanır. 

Hi çbir  ört ücü pl aka  yada  süpürgeli k,  eşi k kull anma maya çalışır-  konstrüksi yona  yöneli k 

uyu msuzl ukl arı örterek gi dermeye karşı dır (Şent ürk, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 7.  Pencere kol u ( Dedeoğl u, 2004)    Şekil 3. 8. Sal ondan Gör ünüş ( Dedeoğl u, 2004)  
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Şekil 3. 9. Çalış ma odası ndan görünüş ( Dedeoğl u, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 10. Sal ona giriş ( Dedeoğl u, 2004) 
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Şekil 3. 11. Met al kapı ve pencerel er ( Dedeoğl u, 2004)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 12. Bahçeye bakan pencerel er ( Dedeoğl u, 2004)         

Wi tt genst ei n‟ı n yaptı ğı  ev il e il gili  il k çalış mal ardan biri ni  yapan Leit ner‟e ( 1995) 

göre;  Witt genst ei n‟i n mi mari  dili  t e mel  ol arak birkaç el e ment  barı ndırır; karanlı k 

katlar,  açı k renkli  duvarlar,  t avanl ar,  met al  kapı lar  ve  pencereler  ve çı plak l a mba 

a mpull eri.  Bu sırala ma hol  ve sal on böl gesinde haki mdir.  Evi n bi r  böl ümü 

Wi tt genst ei n‟i n boşl uk ve orantı  t arzı nı n ör neğini  yansıtır.  Kullanılan maddel eri n 
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kalitesi nden,  en i nce ayrıntını n düşünül müş  ol duğu ort aya çı kar.  Sal onda ve  hol de 

yet eri  kadar  boşl uk vardır  ve met al  bir  kapı yl a birleşirler.  Açı k renkli  duvarlar,  koyu 

cilalı  ze mi nl er  il e birli kte ho moj enli ği  göst erir. Bi nanı n ze mi n katı nı n canlılı ğı nı 

sağl ayan yapılar  kapı  ve pencere el e mentleri dir.  Te mel  ol arak,  evi n büt ün kapı  ve 

pencerel eri,  üst  kattaki ahşap kapılar  hariç,  met al  çerçeve konstrüksi yondan 

yapıl mı ştır.  Kapı nı n ca mlı  met al  çerçevesi  di key ol arak i ki ye ayrıl mı ştır.  Bu di zayn 

genel  bir  di zayn ol masına rağmen  st andartları  ve yüksekli ği  ile farklılık göst erir. 

Wi tt genst ei n her  ayrı  kapı  böl mesi ne ve penceresi ne bir  çi zi m yap mı ştır. Böyl ece 

kapı yı yada pencereyi çevrel eyen duvarla ve öl çüyl e orantısı nı ayarla mı ştır.  

Me kani k donanı mı n sadeli kle sergilenişi ndeki  dikkati n Wi tt genst ei n‟ı n mühendi sli k 

for masyonuyl a bağl antısı ol duğu söyl enebilir.  Duvarları n ve t avanl arı n beyazlı ğı  ve 

pür üzsüzl üğü,  ze mi ni n koyu ve anoni m gör ünü mü,  mal ze meni n sadece üst  kat 

odal arı ndaki  parkel erde kendi  doğal  dokusunu sı cak bir  bi çi mde açı ğa vur ması; 

Wi tt genst ei n‟ı n,  ı şı ğı n ve göl geni n saf  et kileri,  oranl ar  ve si metri,  çi zgiselli kl er  ve   

düzl e ml eri n kesişi mi ni n dı şı nda kal an büt ün anla ml arı  sil meye yönel di ğini n kanıtı 

sayılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 13.  Pencere önü detayı    Şekil 3. 14. Odadan görünüş (Dedeoğl u, 2004)         

     ( Dedeoğl u, 2004)        

 

Det ayl ara ol an düşkünlüğüne ve duyarlılığı na di ğer  kı z kardeşi  de di kkat 

çekmekt edir. Her mi ne Wittgenst ei ne‟e göre:  

…Lud wi g  her  pencereyi,  kapı yı,  kapı  kol unu ve  r adyatörü müt hiş  nazi k el e manl ar  gi bi 

vi dası na  varı ncaya  kadar  di kkatle  ve  üzeri nde  i nceli kl e  durarak t asarladı.  ( …)  aslı nda  oranl ar 
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üzeri ndeki  duyarlılığı  nedeni yle  yarı m mi li metreli k bir  fark bil e  onu  t edirgi n et meye  yet erdi 

( Bal kan, 2004).  

Evi n,  kendi ni  kı z kardeşi  i çi n yapılan bir  yer  ol arak açı kça  göst er mesine ve  kı z 

kardeşi ni n ki şili ği ne uyu muna  rağmen,  Her mine Witt genst ei n det aylar daki  bu 

titizli kten kaynakl anan kusursuzl uğuyl a onun müke mmelli ğe ve anıtsallı ğa 

yakl aştığı nı  düşünür.  Bu nedenl e evi,  i nsanl ar  i çin değil  de ‘ ‘t anrıl ar  i çin ot ur ma 

yeri’ ’ di yerek niteler. Ona göre ev adeta mantı ğa dönüşen ‘ ‘ol up çıkmı ş mantık’ ’tır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 3. 15. Asansör kapısı ( Dedeoğl u, 2004)         Şekil 3. 16. Sal on girişi ( Dedeoğl u, 2004)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 17. Mi safir odası ( Dedeoğl u, 2004)         
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Şekil 3. 18. Çalış ma odası ( Dedeoğl u, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 19. Giriş kapısı ( Dedeoğl u, 2004)         

Ev,  il k bakışta,  herhangi  bir  ekol e ait  ol mayan,  “niteli ksiz” erken moder n mi marlı ğa 

bir  ör nek ol arak gör ül mekt edir. Ancak daha yakı ndan i ncel endi ği nde,  t asarı mı  ve  pek 

çok küçük det ayları nı n erken yir mi nci  yüzyıl  mi marlı ğı  bağl a mı nda eşsiz özelli kt e 

ol duğu açı ğa çı kmakt adır.  Sonuçt a bu uygul a mada,  fil ozofun direkt  olarak kendi 

yöneti mi ndeki  Wi tt genstei nvari  “est eti k prensi pl er” di kkat  çekmekl e beraber,  bir  çok 

fil ozoftan farklı  ol arak estetik üzeri ne siste matik herhangi  bir  t eori  geliştir medi ği 

gör ül mekt edir.  Bu evi n kendi  girişi ml eri  ile i nşa edil meye başl a madı ğı  göz  önüne 

alı ndı ğı nda,  felsefi  düşüncel eri ni n yansı mal arı nı n bu evde gör ül ebileceği  anl a mı 

ortaya çı kma makt adır.  Ancak onun düşünceleri nin titizli ği  ve katılığı  bu evde açı k 

bir  şekil de gözl e ml enebil mekt edir.  Bu ev,  il gi nç bir  mi mari  ‘l andmark’ ol makt an 
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çok,  aynı  za manda er ken 20.  yy.  Vi yana kült ürünün ‘l andmark’ı  ol ma özelli ği  de 

taşı makt adır. ( Wij devel d,  1994). 

Wi tt genst ei n‟ı n felsefi  düşüncesi yl e bu ev arası ndaki  ilişki  farklı  kişiler  tarafı ndan 

anl aşıl maya çalışıl mı ştır. İl k döne m f elsefesi ni  te msil  eden Tract at us‟ta her  t ürl ü 

yanlış anl a madan,  anl a m kaypaklı kl arı  ve karışı klıkl arı ndan esirgeyi ci,  t ek bi çi mli  bir 

“i deal  dil”,  i ki nci  döne m çalış ması  ol an Felsefi  Ar aştır mal ar‟da i se ol ağan günl ük dil 

el e alı nmı ştır.  İki  dönem çalış ması  arası nda bu evi n bir  köpr ü görevi  gör düğünü 

düşünenl eri n yanı  sıra, pl anl arı n il k ol arak Paul  Engel mann‟ı n eli nden çı kması 

nedeni yl e aral arı nda herhangi  bir  ilişki  ol a mayacağı nı  savunanl ar  da vardır.  Bi r  çok 

kişi ye göre bu ev,  Tract at us‟un ca m,  met al,  taş  ol arak t ercümesi,  yorumu hatt a 

göst ergesi dir.  

Mugerauer‟e göre i se;  felsefi  düşünceleri yle uyuşmakt adır  ve her  i kisi  de tutarlı dır. 

En azı ndan,  kendisi ni  ifade et me  yakl aşı mı nı  açı kça belirt mekt edir.  Hayatı boyunca, 

yoğunl uğu ve uzl aş maz ki şili ği  sayesi nde,  basitliği  ve düzeni  sadece cü ml el erde 

değil  aynı  za manda pencere ve kapılarda ara mı ştır.  Dol ayısı yla  bu evi n yapı m süreci 

sonunda ort aya çı kan açı k,  kesi n ve titiz çalışma  onu me mnun et mi ştir.  Aynı 

hassaslı k ve kontrol,  düşüncedeki  mantı ksal  silsile,  met al  kapılarda ve pencerel erde 

de gör ül mekt edir.  Basitliği n sadeli ği nde,  sonunda mantı k ve ev yeri ni  tarafsı zlı ğa 

bırakmakt adır.  So mutl aştırıl mı ş  oranl ar  ve mal zemeyl e ilişkisi  il e ev,  t a m ol arak sade 

ve özerk güzelli ğe sahi p ol muşt ur.  Burada t ekrar f elsefi  düşünce ve yapı  arası ndaki 

kesiş me ort aya çı kmakt adır.  Konut un genel  et kisini  sağl ayan ho moj en kompozisyon, 

mekanl arla bağl antı  nesnelli kte ve kendi ni i çer mede açı kça görül mekt edir. 

Wi tt genst ei n‟ı n Tract at us‟taki  t ekil  gör üş  açısı ve  Wi tt genst ei n‟ı n zamanl a ol an 

özerk gör üş  açısı  birbirine paral el dir.  Eğer  Tractat us  ifadeni n mantı ksal  mekanı  i se, 

Wi tt genst ei n Evi  de onun sözl eri ni n,  açı kl a mal arını n fi zi ksel  mekanı dır.  Son ol arak, 

ev ve Tract at us  sadece yapıtaşları dır.   Felsefeyi  ve mi marlı ğı  bir  yönt e m ol arak gören 

Wi tt genst ei n i çi n;  felsefe ve mi marlı k gerçekt en anl aşılır  ol maya çalış makl a ilişkili 

yönt e ml erdir. Mugerauer bu nokt ada Witt genst ei n‟a kul ak veril mesi ni önermekt edir; 

Bana  göre,  açı klı k,  netli k kendi  i çl eri nde  değerli dirler.  Ben  yapı  i nşa  et mekl e 

ilgilenmi yoru m,  yapıları n net  ve  açı k ol arak i nşası nı n mü mkün  ol up ol madı ğı nı  görmek 

isti yorum ( Mugerauer, 1995). 
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Her mi ne Witt genst ei n‟ın bu evi n anıtsallı ğı na ilişki n t espiti  Wi tt genst ei n‟i n 

düşüncel eri yle çeliş me mekt edir. Witt genst ei n‟a göre,  

Mi marlı k bir  şeyl eri  öl ümsüzleştirir  ve  yüceltir.  Bu  nedenle ort alı kt a  yüceltilecek bi r  şey 

ol madı ğı nda  mi marlı k  da  ol amaz.  Mi marlı ğı  bir  j est  ol arak  el e  alır:  İ yi  mi marlı ğı n birisi 

üzeri ndeki  et kisi ni  düşünün,  bu  düşünceni n i fadesi dir.  O ki şide  j est  il e  cevap ver me  i st eğini 

ol uşt urur ( Wij devel d, 1994). 

Açı kça gör ül üyor  ki,  mi marlı k da  dil  gi bi,  düşünceyi  il et me ve  ifade et me aracı dır. 

Fakat  Witt genst ei n Evi‟ni n yaptı ğı  j est  nedir? Düşünül en nedir? Bunun pek çok 

farklı cevapl arı vardır.  

Wi tt genst ei n,  günü müz  endüstrisi ni,  mi marlı ğı nı  ve müzi ği ni,  faşiz mi  ve sosyaliz mi 

de i çi nde.....  yabancı  ve uygunsuz  bul makt a ve bunu kabul  et me mekt eydi.  „ Son 

za manl arda mi marlı kt a geçerli  ol an nedir?‟,  örneği n,  „ modern mi marlı kta ne  t arzda 

bi na t asarlayacakl arı nı  bil mi yorl ar‟  derken Wi ttgenst ei n evi yl e bu sorulara cevap 

ara makt adır.  İşaret  etti ği üzere,  bugün i yi  mi marlık ve zayıf  mi marlı k arası ndaki 

fark,  zayıf  mi marlı ğı n t üm ayart mal ara yeni l mesi dir  ve i yi  mi mar lığı n buna 

direnmesi dir.  Sonuç olarak,  mi marlı ğı n uydurma,  yanlış,  avut ucu se mboll erl e 

çevrel enmesi ne ve yeni  ort aya çı kan i deol ojilerin eski ni n yeri ni  al masına karşı n, 

sadeli k,  kabul  edil meli ve  ayakt a dur malı dır.  Bu nedenl e gerçeğin at omi k 

bileşenleri ne dek i zi ni  sür müş  ol an Wi tt genst ein,  mi marlı ğı n kaskatı  gerçekli ği 

karşısı nda ve döne mi n değerleri ne rağmen geri  adı m at ma mı ş,  t üm yan anl a ml ardan 

arı ndırıl dı ğı nda geri ye kalanı bul mayı iste mi ştir (Wi j devel d, 1994). 

Şent ürk‟ün de belirttiği üzere,  Tract at us‟un yazı m gerekçesi yl e pekal a ört üşt üğü 

söyl enebilecek şu cüml esi di kkat çeki ci dir:  

Bi r  bi na  di k mekl e  değil,  a ma  kendi me  t ü m ol ası  bi nal arın il kel eri ni  açı kça  göst er mekl e 

il gileni yorum ( Şent ürk, 2002). 

Kunda mangasse‟deki  ev,  düşünür  i çi n açı kça bir  ara yerdir.  Yaşa mı nı n bir döne mi ni 

öt eki ne bağl ar.  Bu „ara yer‟e geç mesi nde öl ümün,  annesi ni n öl ümünün etkili  ol muş 

ol ması  bir  rastlantı  değil dir.  Fil ozofun yaz ma  bi çi ml eri nden biri  ol arak mi marlı ğı, 

Tr actat us‟un suskunl uk öğüdünü,  mi marlı ğı n çağrısı  ol arak al gıla mak ol ası dır. 

(Şent ürk, 2004)  

Wi tt genst ei n Evi,  Tract atus‟taki  felsefi  gör üşl eri nin mi mari  bir  modeli  ve mantı ksal, 

esteti k ve eti k i deallerini  görsel  açı dan dışa vur ma  çabası dır.  Bu açı dan he m 
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Tr actat us  he m de kitabı n ait  ol duğu felsefedeki  çözüml e meci  gel eneği n il k aşa ması nı 

göst erir.  Çünkü ev kuşkusuz kült ürel  çağdaşçılığı n ve Mondri an‟ı n resi ml eri nde, 

Bauhaus  mi marlı ğı nda ve Fransı z yapısalcılı ğı nın varsayı ml arı nda gör ül en bi çi msel 

çağdaşçılı ğı n bir  modelidir.  Wi tt genst ei n‟ı n sonraki  döne mde Tract at us  felsefesi ni 

reddedişi,  benzer  nedenlerle,  çağdaşçılı k i çi ndeki  bi çi mselli k karşıtı  eğili ml erl e, 

mi marlı k,  yazı n ve felsefedeki  sonraki  dı şavuru mu post moderni z m etiketi  altı nda 

tanı nan,  özelli kle de soyut  dışavurumcul uğun doğuşu,  eyl e msel  resi m ve  savaş 

sonrası sanattaki biçi msizli kle uyum i çi nde değerlendirilebilir (Sl uga, 2002). 

Daha sonral arı  Wi tt genstei n,  Felsefi  Araştır mal ar‟da  düşüncesi ni  şu şekilde ort aya 

koyar:  

Bir  i nsan kilitli  ol mayan,  a ma  i çeri ye  doğru açılan bir  kapıyı  boyuna  iti yor,  çek mek  akl ı na 

gel mi yorsa, odada hapistir. (Mugeraurer, 1995).  

Felsefe ve mi marlı k birbirleri ni  aydı nl atırlar,  zat en i kisi  de faali yettir  ve ki şi ni n 

yaşa m bi çi mi yl e alakalı dır. Bağl antı Witt genst ei n‟ın şu not uyl a ortaya çı kar:  

Fel sefe  üzeri ne  çalış mak  pek  çok açı dan mi marlı k üzeri ne  çalış makl a  aynı dır;  gerçekt en her 

ikisi  de  kendi n üzeri ne  çalış maktır.  Ki şi ni n kendisi  üzeri ne  yaptı ğı  yor umdur.  Şeyl eri,  kendi 

görüş yol umuzdur ve onl ardan neler umduğu muzun göstergesi dir ( Mugeraurer, 1995). 

Evi n he m Loos‟un moderniz mi  il e he m de genel  ol arak moderni z ml e ilişkisiyl e il gili 

yor uml ar  var  ol muşt ur.  Çok açı k ol arak ev,  dı ş  cephel eri yle,  i çeri deki  detayl arı yl a ve 

mekansal  ol uşumuyl a kl asi k et kileri  üzeri nde t aşı makt adır.  Loos‟un kl asi k 

eğili ml eri ni n bu evde de hi ssedil mesi  kaçı nıl maz ol arak t asarı mı n il k önce onun 

öğrencisi  ol an Paul  Engel mann t arafı ndan yapıl ması ndan kaynakl anmakt adır. 

Wi tt genst ei n yeni  başt an t asarı m yap mayı p Paul  Engel mann‟ı n t asarı ml arı  üzeri nde 

değişi kler yaparak bu evi inşa et mi ştir. 

Bu evi  i ncel erken üç ayrı  bakış  açısı yla yaklaş mak gerekmekt edir.  Bi ri ncisi, 

Wi tt genst ei n il e Loos‟un ilişkisi dir.  Witt genst ei n‟ı n Loos‟dan etkileni ml eri 

öne mli dir.  Loos‟un kasıtlı  ol arak anl a msı z süsten kaçışı  ve dekorasyona karşı 

davranışı  il e Wi tt genstei n‟ı n doğr udan süsü dışarı da bırakması  arasında açı k 

farklılıklar  vardır.  Loos‟un psi kol oji k yakl aşımı  il e Wi tt genst ei n‟ı n mantı ksal 

yakl aşı mı  zıtlıklar  t aşır.  Bazı  yazarlara göre Wi tt genst ei n‟ı n i şlevselli ği, 

müke mmelli k ve yalı nlık il e büt ünl eştiren yor umu,  moder nistleri n i şlevsel ci 

yakl aşı mı ndan farklı dır.  Wi tt genst ei n‟ı n süst en arınmı ş  ve yalı n t erci hl eri,  Loos‟un 
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süse karşıtlığı nı n t e mel inde yat an nedenl er  ve i şlevsel cili ği  il e kl asik et kileri 

birbirleri yl e karşılaştırılamaz.  Ayrı ca Wi tt genst ein‟a göre çok öne mli  ol an,  “güzeli”, 

yakal a mak içi n kendi ne has oran arayışları ol duğu görül mekt edir ( Wij devel d, 1994). 

Loos‟un mi mari  anl ayışında,  kişi ni n günl ük yaşa mı nı n yor gunl uğunu at abil eceği 

rahatlı k ve güven hi ssi  veren bir  ev düşüncesi  ege mendir.  Witt genst ei n‟ı n t asarı m 

konusunda fi kirleri  her  ne kadar  günl ük hayatı n stresi ni  gi deren,  mor al  rahatla ma 

sağlayacak ev ort a mı  i se de,  öt e yandan sadeli k ve basitlik he m est eti k he m de mor al 

bir araçtır. İki kişili k arasındaki bu farklılaş ma zamanl a ortaya çı kmı ştır.  

Loos‟un ana fi kri:  “ Kullanılabilir  ol an güzel dir”.  Wi tt genst ei n‟ı n ana fi kri  ise:  “ Yalı n 

ol an zat en güzel dir ve konf orl udur. ” 

 

3. 1. 2. Adolf Loos ve ev 

ADOLF LOOS: “İnsanlığı Gereksi z İşlerden Kurtaran Ki şi” 

Adolf  Loos,  çocukl uğunun en mut l u saatleri ni,  basit  evi nde ailesi yle masa başı nda 

geçirdi ği ni  anl at mı ştır.  Onun i çi n evdeki  eşya ve nesneleri n ayrı  ayrı  hi kayel eri 

vardır  “Ev hi ç bit medi, o bizi ml e, biz onunl a geliştik” ( Al yanak, 1989). 

Adolf  Loos' un mi mari de yaptı ğı  büyük bul uş,   gözl e m ve t asvir  aracılı ğı yla nesneyl e 

özdeşl eş medir: 

' Or manda  bir  t ü mseğe  r astlarsak,  altı  ayak boyunda  ve  üç  ayak eni nde,  kürekl e  pi rami t 

for muna  sokul muş,  he men  ciddileşiriz  ve  o  bi ze  bir  şey s öyl er:  burada  gö mül müş  birisi 

yatı yor.  Bu  mi mari dir.'  Deği şmeden,  gevşe meden  ve  yaratıcı  bir  i htirasa  da  kapıl madan  ve 

za man tarafı ndan dondurul muş bir duyguyl a.  

Si zleri  dağdaki  bir  göl ün kı yıları na  göt ürebilir  mi yi m?  Gökyüzü mavi,  su  yeşil  ve  her  şey  son 

derece  huzurl u.  Dağl ar  ve  bulutları n ol duğu  gi bi,  evl eri n,  çiftli kleri n,  avl u/iç  bahçel eri n ve 

küçük kilisel eri n yansı mal arı  da  göl e  düş mekt e.  İ nsan yapısı  gi bi  gör ün müyorlar,  daha  zi yade 

dağl ar  ve  ağaçl ar,  bul utlar  ve mavi  gökyüzü gi bi  Tanrı nı n at öl yesi ni n bir  ür ünüy müş  gi bi 

duruyorl ar. Ve her şey güzellik ve sükûnet yay makt a.  

Bu  da  nedir?  Bu  ahenk  i çerisinde  yanlış  bir  not a.  Tat sız  bir  çı ğlı k gi bi.  Ort ada,  köyl ül er  değil 

de  Tanrı  t arafı ndan yaratılan evl eri ni n altı nda  bir  villa  duruyor.  Bu  villa  i yi  mi  yoksa  köt ü bir 

mi marı n ür ünü  mü?  Bil mi yoru m.  Bil di ği m t ek şey var  ki  o  da  ne  huzur,  ne  sükûnet  ne de 

güzelliği n kal dı ğı … 
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Ama  yi ne  de  soruyorum:  i yi  yada  köt ü,  mi mar  göl ün düzenini  neden bozuyor?  Neredeyse  her 

şehir  saki ni  gi bi,  mi marı n hi çbir  kült ürü yok.  Kendisine  bu  kült ür  Tanrı  vergisi  ol an 

köyl ünün sahi p ol duğu güvenliğe sahi p değil. Şehirde yaşayan kişi bir zı pçı ktı. 

Ma ntı klı  düşünce  ve  hareketi t ek başı na  garanti  edebilen insanı n i ç  ve  dı ş  dengesi ne  ben 

kült ür di yorum.  

Adolf Loos, Architekt ur, 1910 (Fra mpt on, 1992) 

1908‟ de Vi ennese Secessi on‟un sanat çıları  ile aral arı nda ol an çekiş mesi nin doğası nı 

ayrı ntılı  ol arak anl attı ğı  “Süsl e me  ve Suç”u yayı mlamı ştır.  O döne mde Loos  ‘ Zavallı 

Zengi n Adam’  hi kâyesi nde yal nı zca eşyal arı  değil  evi n sahi pl eri ni n kı yafetleri  de 

dâhil  ol mak üzere kendisi  i çi n „t asta ma m‟  bir  ev t asarla ması  i çi n Secessi onist  mi marı 

görevl endiren varlı klı bir işada mı nı n kaderi ni portre et mi ştir (Fra mpt on, 1992). 

Ol brich,  Loos‟un anti-Secessi onist  sal dırıları nı n esas  mer kezi nde kal mı ştır.  Hatt a 

Loos,  “Süsl e me ve Suç” ta süsl e me  karşıtlığı nı  doğr udan Ol brich üzeri nden günde me 

getir mi ştir. 

Yaptı ğı  çalış mal ar  i çinde en çok yankı  uyandıranı  t ari hi  doku i çi nde 

Mi chael erpl altz‟da ki  Goldman ve Sal atsch fir masına ait  yapı  ol muşt ur.  Bugün Loos 

Haus ol arak bili nen bu yapı, konu mu ve sade görünü mü ile büyük tepki t opl a mı ştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 20. Loos, A., Loos Haus, Mi cheal er Plat z ( Dedeoğl u, 2004)         

Loos‟a göre:  

Moder n düşünce,  önce  kullanı m eşyası nı n kull anılabilir ol ması nı  i st er.  Güzel  kusursuz 

ol andır,  kullanıla mayan nesne  kusurl udur,  güzel  de  ol a maz.  İ ki nci  bekl enti,  kesi n 

gerçekl erdir.  Takliti n, yalancı i nceli kl eri n modası  geç mi ştir.  Üçüncü bekl enti,  kişiselliktir. 
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Kr alı n kral,  ort a  sı nıfın ort a sı nıf,  köyl ünün de  köyl ü ol ması,  ki şisel  özellikl eri ni  evde 

yansıt mal arı gerekir  (Al yanak, 1989). 

Wi tt genst ei n‟dan farklı  ol arak ,  i nsan yaşa mı nın konf orunu düşünerek t asarı ml ar 

yapan Loos  ,  bir  yapı nı n çatısı ndan kö mür  küreğine kadar  t ek bir  mi marın eli nden 

çı kması na karşı dır.  Witt genst ei n‟ı n kapı  kol u,  kapı  kili di  gi bi  det ayl arı  t asarla ması na 

karşı n, Loos daha çok konf oru önceli kli tutarak haci m düzenl e mel eri ile ilgilenmi ştir. 

1910‟a kadar,  Loos‟un uygul a mal arı  mevcut  i ç mekanl arı n dönüşümüyle sı nırlı dır. 

Bu döne mdeki  en i yi  eserleri,  yüzyılı n sonuna doğr u t asarladı ğı  Vi yana‟daki  l üks 

dükkânl ar  ve 1907‟ deki  meşhur  Kärt ner  yada Ameri can Bar‟ı dır.  Loos‟un yerel  i ç 

mekânl arı ndaki anl atı m, basitlik ve anıtsallık arasındaki temel böl ünmeyi yansıtır.  

1910‟ da Vi yana‟da i nşa edilen St ei ner  Evi,  Loos‟un „ haci m pl an‟  düşüncesi ni 

aşa malı  ol arak geliştirdi ği  bir  di zi  evi n başl angı cı  ol arak bili nir.  Vi yana‟daki  Moll er 

House ve Prag yakı nl arındaki  Müll er  House,  haci m düzenl e me il kesi nin en i yi 

ör nekl eri dir.  Sonraki  evleri ni n aksi ne,  Moll er  ve Mül er  evl eri nde en i yi  sonuca 

ul aştı ğı  „haci m pl an‟  ilkesi ni  il k ol arak 1912 yılı nda Vi yana‟da,  Rufer  Evi‟nde, 

çalış mı ştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 21.  St ei ner Evi, 1910            Şekil 3. 22. Stei ner Evi cephesi, ( Dedeoğl u, 2004)         
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Şekil 3. 23. Loos, A., Moll er Evi, 1928 ( Dedeoğl u, 2004)         

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 24. Loos, A., Mül er evi cephesi, 1928-30 ( Dedeoğl u,  2004)         

 

 

 

 

 

Şekil 3. 25. Loos, A., Mül er evi  bahçe cephesi, 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004)  
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Şekil 3. 26. Loos, A., Mül er evi sokak cephesi, 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 27. Loos, A., Mül er evi  bahçe cephesi, 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004) 

Loos‟un Vi yana‟da yapt ığı  bir  di zi  ev onun zamanl a değişen t asarı m kriterleri ni 

açı kça göst er mekt edir.  1910 yılları nda he m St ei ner  Evi  il e başl ayan bu süreç, 

1912‟ de Scheu Evi,  1922‟de Rufer  Villası  ile Kartner  Evi  ve 1928- 30 yıllarında aynı 

döne ml ere denk düşen Moller ve Mül er evl eri ile en i yi nokt aya ul aş mı ştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 28. Loos, A., Rufer evi  , 1922 ( Dedeoğl u, 2004)  
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Şekil 3. 29. Loos, A., Scheu evi, 1912 ( Dedeoğl u, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 30. Loos, A., Kart ner evi, ( Dedeoğl u, 2004) 

Son nokt ada,  bir  öncü ol arak Loos‟un öne mi  yal nı zca moder n kül türün bir 

el eştir meni  ol arak sıra dı şı  anl ayışı nda değil,  aynı  za manda kendi ni  ana dili nden 

yoksun bırakmı ş  ol an ve Kl asisiz m‟i n kült ürü karşılı ğı nda hak t al ep ede meyen 

burj uva t opl umunun t ut arsız kült ürel  mi rası nı  aşmak i çi n Rau mpl an‟ı nı  mi mari  bir 

strateji olarak kullanmasıdır (Fra mpt on, 1992).  

Loos,  “for m f onksi yonu i zl er” yeri ne “for m,  i nsan fonksi yonunu i zl er” di yerek i nsanı 

ne kadar  öne msedi ği ni  açıkça göst er mekt edir.  Ona göre;  bir  ev,  rahat  bir  giyecek gi bi 

insanı sar malı ve i nsan, yaşantısı yla, bu haci ml eri dol dur malı dır ( Al yanak, 1989).  
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3. 1. 3. Çağdaşl arı: Mi es van Der Rohe, Walter Gropi ous ve Le Corbusier 

Gr opi us‟un i ki  kaygısı  –endüstrileş miş  bir mi mari  geliştiril mesi ve  konut 

ihti yaçl arı na t opl umsal  duyarlılık– Behrens‟i n bür osundaki  mesl ekt aşları Mi es  van 

der  Rohe ve Le Cor busi er  t arafı ndan payl aşıl mı ştır.  Mi es,  katı ksı z bir  ust alı ğı n ür ünü 

ol an yapılarla endüstriyel  i mgeni n kusursuzlaştırıl ması  üzeri ne yoğunl aş mayı 

seçerken,  Le Cor busi er  konut  yapı mı na özel  bir  ilgi  göst er mi ştir.  Bauhaus,  yüzyılı n 

sonuna doğr u Al manya‟daki  uygul a malı  sanat eğiti mi ni  geliştir mek i çi n sürekli 

deva m eden bir  çabanın sonucudur.  1919‟ da Gr opi us,  kavra msal  ol arak,  varlı ğı 

boyunca Bauhaus‟u böl ecek ol an bir  düzenl e me ol an,  Sanat  Akade mi si  ve Sanat  ve 

El  Sanatları  Okul u‟ndan ol uşan kar ma  bir  kuru mun müdür ü ol muşt ur. Bauhaus, 

varlığı nı n il k üç yılı  boyunca Ressa m Os kar  Kokoscha ve mi mar  Adol f  Loos‟un 

anarşist  anti-Secessi onist  faali yetleri  t arafı ndan renkl enen çevrede bireysel 

yaratıcılığı hareket e geçirmeye dayalı benzersiz bir öğreti m siste mi geliştirmi şti r. 

Gr opi us,  Bauhaus‟ta değiştiril mi ş  öğreti m progra mı nı n esasl arını  şu sözl erl e 

özetle mi ştir: 

Artı k geç mi şi n gi ysileri ni  değil  modern gi ysileri  gi yen moder n i nsan,  modern gündeli k 

kull anı m araçları yl a  donatıl mış,  kendisi ne  ve  za manı na  uygun modern bir  eve  de  i htiyaç 

duy makt adır  ( Rot h, 2002). 

Bi r  nesneni n doğası  ne yapacağı yl a belirlenir.  Bir  kabı n,  bir  sandal yeni n yada bir 

evi n uygun ol arak i ş  görebil mesi  i çi n önce onun doğası  i ncel enmeli dir.  Çünkü nesne 

a macına kusursuzca hi zmet  et meli dir.  Başka bir  deyişle,  i şlevi ni  prati k olarak yeri ne 

getir meli,  ucuz ol malı,  dayanı klı  ol malı  ve "güzel" ol malı dır.  Gr opi us' un güzel 

sözcüğünü ayrı  t ut ması  anl a mlı dır:  i şlevsel  ol arak düzenl enmi ş  bir  yeni  dünyada bir 

şey hangi ölçül ere göre güzel sayılacaktı?  

Gr opi us 1926 tari hli makal esi nde, Bauhaus' un yaklaşı mı nı şöyl e özetle mi ştir: 

Tü m günl ük kull anı m mall arı  i çi n st andart  ti p yaratı mı  t opl umsal  bir  gereklili ktir.  Genel 

ol arak yaşa mı n gereklili kleri i nsanl arı n çoğu  i çi n aynı dır.  Ev  ve  evi n döşenmesi  t opl u 

t üketi m mall arı dır  ve  t asarıml arı  bir  t ut ku sorunundan çok  bir  akıl  sorunudur...  Bauhaus 

at öl yeleri  esas  ol arak i çl erinde  seri  üreti me  uygun  ve za manı mı za  özgü  ür ünl eri n i l k 

örnekl eri ni n özenl e  geliştirildi ği  ve  sürekli  ol arak i yileştiril di ği  l aborat uarlardır  ( Roth, 

2002).  
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Bauhaus  ekol unun kı s men et kisi  altı nda kal mı ş  olan,  Mi es  van der  Rohe mi marlı ğı; 

mekanı;  kendi  deyi mi yl e moder n i nsanı n mekansal  i hti yaçl arı nı n birbiri yl e 

karşılaşacakl arı  şekil de or gani ze et mek,  çevreye aç mak,  manzarayl a ilişkilendir mek 

ol arak t anı ml a makt adır.  Rönesans‟tan beri,  yüzyı llardır  mi marl arı n hayal  etti ği  i deal 

insan yerleşi mi  f or munu,  yi ne kendi  deyi mi yle doğanı n,  i nsanı n ve mi marlı ğı n 

hepsi ni n birden daha yüksek bir  birli kteli ğe ul aşması  ol arak gör mekt edir.  Bu,  yeni 

hayat biçi ml eri araştır ması dır ve şöyl e de mekt edir. 

Yeni  Yerl eşi mi n pr obl e mi,  en  başt a,  manevi  bir  probl e m ol ması dır  ve  Yeni  Yerl eşi m i çi n 

savaş,  çok  daha  büyük  ol an,  yeni  hayat  bi çi ml eri  savaşı nın,  yal nız  bir  parçası dır  ( Bi ro, 

1998).  

J.  Pallas maa ( 1995),  Mies  Van Der  Rohe ile müşt erisi  Dr.  Eri c Frans wort h‟un 

Frans wort h Evi  sırası ndaki  deneyi ml eri ni  mi marlık ve ev arası ndaki  çelişki  i çi n 

ör nek göst er mi ştir.  Mi es,  yüzyılı mı zda en öneml i  ve est eti k gör ünü ml ü konutları 

tasarla mı ştır.  Ancak müşterisi  bunl arı  ev ol arak me mnun edi ci  bul ma mı ştır.  Mi es‟i n 

yaşa mdan uzak ol an ve gitti kçe yaşa m spektrumunun azal dı ğı  mi mari çalış mal ar 

yaptı ğı na di kkat  çekmi ştir.  Daha sonra da bu ev içi n Frans wort h‟un Mi es Van Der 

Rohe‟ yi mahke meye verdi ği söyl enmi ştir. 

Mi es van der Rohe‟ye göre:  

Bugün,  her  ne  kadar  t ekni k ve  ekono mi k boyutları  ol sa  da yeni  yaşa ma  mekanı nı n sanatsal 

bir  sor un ol duğunu  vurgul amak  gerekli dir.  Bi rleşi k bir  probl e m ol madı ğı  i çi n analiz  ve 

örgütlenme  il e  çözü ml en mesi  mü mkün  değil dir;  ancak yaratıcı  bir  çaba  il e  çözül ebilir 

(Fra mpt on, 1992). 

Mi es  daha sonral arı,  f orm‟ u i cat  et meni n,  mi marini n görevi  ol madı ğı nı  anl adı ğı nı 

vur gul a makt adır.  Bu görevi n ne ol duğunu anl a maya çalış mı ştır.  Scull y şu şekil de 

anl at makt adır:  “ Bir  çok kişi  „ Bi zi m i nşa etti ği mi z mi mari dir‟  dediler,  ancak bi z bu 

cevapt an t at mi n ol madık … bunun bir  gerçekli k/ doğr ul uk mesel esi ol duğunu 

bil di ği mi z i çi n gerçeği n aslı nda ne ol duğunu ortaya çı kar maya çalıştı k.  St  Tho mas 

Aqui nas‟ı n  gerçekli k t anı mı nı  bul duğu muzda oldukça me mnun ol duk:  ‘‘Adequati o 

intellect us  et  rei’,  yada çağdaş  bir  fil ozofun günü müz dili nde ifade ettiği  gi bi: 

„ Gerçekli k, ol gunun/ duru mun/ haki kati n anla mı dır‟ (Scull y, 1972) 

Mi es‟i n kari yeri ni n başl angı ç aşa ması ndaki  t epe nokt ası  sırayl a t asarladı ğı  üç yapı yl a 

gel mi ştir:  1929‟ daki  Barcel ona Dünya Ser gisi‟ndeki  Al man Devl et/ Hükümet  Köşkü, 
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1930‟ da Çekosl ovakya‟da bul unan Br no‟ daki  Tugendhat  Evi  ve 1931‟ deki  Berli n 

Yapı  Sergisi  i çi n i nşa edilen model  ev.  Bütün bu eserlerde yat ay santrifüjl ü 

uza msal/ mekânsal  bir  düzenl e me,  müst akil  düzl eml er  ve kol onl arla,  parsellenmi ş/ alt 

böl üml ere ayrıl mı ş ve ekleml enerek birleştiril mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 31. Rohe, M., Tugendaht Evi bahçe cephesi, 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
           Şekil 3. 32. Rohe, M., Tugendaht Evi bahçe cephesi, 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004)  
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Şekil 3. 33. Rohe, M., Tugendaht Evi bahçe cephesi, 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 34. Rohe, M., Tugendaht Evi giriş cephesi, 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3. 35. Rohe, M., Tugendaht Evi, sal on, 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004)  
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Şekil 3. 36. Rohe, M., Tugendaht , 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 37. Rohe, M., Tugendaht Evi, sal on, 1928-30 ( Dedeoğl u, 2004)  

Çekosl ovakya‟daki  Br no şehri ne hâki m bir  yerde bul unan ve 1930‟ da di kine eği mli 

bir  yerde i nşa edilen Tugendhat  Evi,  Barsel ona Köşkü‟ nün uza msal  anl ayı şı nı  yerli 

bir progra ma uyarla mı ştır.  

Mi es,  1929 yazı nda Barsel ona' da düzenl enen küçük bir  ul uslararası  ti caret  f uarı nda 

Al man sergisi ni n yöneti mi nde görev al mı ştır. Mi es' ı n özel  soruml uluğu res mi 

törenl er  i çi n bir  pavyon tasarlamaktır.  Aynı  za manda Mi es,  Çekosl avakya,  Br no' da 

Tugendhatl ar  i çi n bir  konut  t asarla mı ştır;  bu i ki  yapı  serbest  mekân or ganizasyonl arı 

itibarı yla aynı dır.  He m Tugendhat  evi ni n ana yaşa ma  düzeyi  he m de Al man 

köşkünün t ek düzeyi,  esas  ol arak aralı kl arla düzenl enmi ş  düzl e ml er  t arafından t ali 

mekânl ar  i çi nde t anı ml anmı ş  t ek bir  mekândan ol uş muşt ur.  İ kisi nde de en i yi 

mal ze mel er;  sarı  ve yeşil  oni ks,  traverten,  mermer,  makasl ar,  ahşap kapl a mal ar, 
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Tugendhat  evi ndeki  perdel er  i çi n ha m i pek,  i sli  ca m ve kr om kapl ama  çeli k- 

seçilerek büyük bir özenle birleştiril mi ştir.  

Mi es  van der  Rohe,  esas  ol arak mi mari ni n üç t e mel  pr obl e mi  il e uğraş mı ştır: 

1.  Nötralize edil mi ş  serbest  mekan arayışı,  2. Taşıyı cı  iskel eti n ve yüzeyi n ( döşe me, 

duvar) ekl e m ve ifade sorunl arı, 3. De mi r konstrüksi yonun tekni k çözüml eri. 

Mi es' i n mi mari yi  sor unsallaştır ma serüveni ni  -biraz şe mati kl eştir meyi  göze al arak- 

şöyl e özetlenebilir:  İl k i şleri nde ( Kır  Evi,  1923,  Her mann Lange Evi,  1927),  döne mi n 

öncü eğili ml eri ni n de et kisiyl e,  duvarı n ifade ve yerleş me  pr obl e ml eri ni n öne çı ktı ğı 

gör ül ür:  Bu i şleri nde Mies,  duvarı n,  ko mpozisyonl a konstrüksi yon,  soyutl a so mut 

yani  yüzey et kisi  il e malze me  arası nda kal an gerili mli  konu muna di kkat  çek mi ş  ve  

yaşa mı nı n sonuna kadar  izleyeceği  bir  t ut umu daha başı ndan beni mse mi ştir:  Duvar, 

mekan i çi ndeki  konu mu açısı ndan ko mpozisyona,  dol ayısı yl a soyut  ol maya,  yapı sı 

itibari yle de -t uğl a,  t aş  veya ahşap ol uşunu açı kça i fade etti ği  i çi n-  konstrüksi yona ve 

somut a eğili m göst erir. 

Avr upa' daki  geç i şleri nde i se ( Tugendhat  Evi,  1928- 30,  Barcel ona Pavyonu,  1929) 

işi n i çi ne t aşı yı cı  i skel et  öğel eri ni  de kat mı ştır: Duvarı n kendi  i çi ndeki  i kirci kli 

varol uşu,  de mir  kol onl arın i kirci kli  varol uşuyl a bir  kez daha dol ayı ml an mış,  gerili m 

farklı  yapı  öğel eri  arası na da t aşı nmı ştır:  Kol onl ar  mal ze mel eri ni  dı şa vurmal arı yl a 

konstrüktif  ve so mut,  ki rişlerle birbirleri ne bağlanmadı kl arı  i çi n de mekan i çi nde 

yüzen,  i ç i çe geçen,  birbiri ni  büt ünl eyen soyut  el e manl arı  i ma  et mi şl erdir.  Al gı  ve 

mekan deneyi mi  i yi ce çetrefilleştiril mi ş,  yalı n gör ünt ünün ar dı nda birbiri ni  çel en 

anl a m kat manl arı ol uş muş, mekanı okumak güçl eşmi ştir. 

Bauhaus‟ta her  seferi nde benzer  a ma  farklı  bir  ürünün ort aya çı kması  el  sanatl arı nı n 

kaçı na madı ğı  bir  dur umdur.  St andartlaş ma  i se aynı  ol anı  üret me üzeri ne kur ul u bir 

siste mdir.  Bauhaus  uzlaş maz gi bi  gör ünen bu i ki  üreti m bi çi mi ni  aynı  anda 

bünyesi nde barı ndırırken moder niteni n bütün i kile ml eri ni  de bünyesi nde 

barı ndır makt adır.  Evde bu i kili kleri n kendi ni en i yi  göst erdi ği  orta m ol arak 

Bauhaus‟la ilişkisi  ol an bir  çok mi marı n düşüncel eri ni  t artıştı kl arı  bir  ort a m 

sunmuşt ur.  

Wi tt genst ei n Evi  il e aynı  yıllarda ev t asarı ml arı  ol an Le Cor busi er‟de  o döne mi n 

öne mli  isi ml eri nden biridir.  Le  Cor busi er  de o yıllarda kendi ni  göst eren yeni  dil 
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arayışı nı  ev üzeri nden gerçekl eştir mi ştir.  Witt genst ei n evi  il e aynı  t arihl ere denk 

düşen Villa Savoye dönemi n özelli kleri ni taşı maktadır. 

Le Cor busi er 1923‟te şöyle yaz mı ştır:  

Yeni konut un probl e mi yeni çağı n probl e mi dir (Schul z, 1988).  

Le Cour busi er  “ Yeni  Bir  Mi marlı ğa Doğr u” adlı  kitabı nda aynı  konuya di kkat 

çekmi ştir:  

Taşı,  ahşabı  ve  bet onu birl eştiri yorsun bir  ev  yada  bir  saray ol uyor.  Bu  bir  yapı mdır.  Beceri 

çalışabil mesi ndedir.  Fakat  aniden bu  beni m kal bi me  hit ap edi yor,  bana  i yi  geli yor.  Mutl uyu m 

ve „bu güzel‟ di yorum. Bu mi marlı ktır. Sanat devreye gir mi ştir  (Schul z, 1988). 

Le Cour busi er şöyl e deva m eder:  

Cansı z  mal ze mel eri  kullanarak  ve  az  veya  çok  kull anı ma  yöneli k şartlardan başl ayarak öyl e 

ilişkilere  geli yoruz  ki  benim duygul arı mı  hareketlendiri yor.  Bunl ar  bi zi m zi hni mizi n 

mat e mati ksel  yaratıları dır,  mi marlı k budur.  ...  i şlevl er  bir  çıkı ş  nokt ası  ol arak görül ebilirler 

böyl ece  ancak duygul arı mı zı hareketlendiren ilişkiler  onları  „i zl e mez‟;  daha  çok  onlar 

„zi hni mi zi n yaratıları dır‟  ( Cor busi er, 2001). 

Mi marlı k bir  uzaysal  organi zasyon sanatı ndan daha fazl a bir  şeydir.  Her mi marlı k 

ür ününün kaçı nıl maz t emel  özelli ği,  hayatı n „ ola gel di ği‟  bir  mekan öner mektir. 

Ancak bu mekan,  bir  „yer‟  ol abil mek ve hayat  bulabil mek i çi n yapılanmı ş  bi çi ml ere, 

somut  bir  „ burada‟ya dönüşebil meli dir.  1914‟ de Le Cour busi er  „ Do m-i no‟  evl eri  i çi n 

iskel et  siste mi ni  mekanı  yük t aşı yı cı  duvarları n esareti nden kurt ar mak ve sayısız i ç 

mekan ko mbi nasyonl arı na ve cephe açı klı kları na,  ol anak ver mesi a macı yl a 

tasarla mı ştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 38. Le Corbusier, Domi no Evi, 1914 (Fra mpt on, 1992)  

1926‟ da „ Yeni  Bir  Mi marlı k İçi n Beş  Nokta‟sı nda bu yeni  fi kirleri n kesi n 

tanı ml a mal arı nı  yap mı ştır.  Do m-i no ( 1914)  evinde Cour busi er  zat en düzenli  bir 
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taşı yıcı  siste m i çi nde düzen ve özgürl üğün bir sent ezi ni  yakal a mı ştır. 1920‟ den 

sonra,  ‘ ‘ Maison Citrohan’ ’  gi bi  daha sonraki  proj eleri nde serbest  pl anı  iki  katlı  bir 

“hol ” – di ğer  odal arı n da açı k ol duğu bir  mekanda yaşa mak ol arak ti pleştir mi ştir. 

Cour busi er  1922‟ de Citrohan modeli ni  “sayısız villalar” adı nı  koyduğu bi rkaç evden 

ol uşan bir  gr upt a ort aya koy muşt ur.  Böyl ece modern evi n nasıl  kentsel  bi r  i ka met 

edişe uyarlanabileceği ni ör nekl e mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 39. Le Corbusier, Citrohan Evi, 1922 (Fra mpt on, 1992)  

Do m-I no pr ot oti pi,  farklı  sevi yel erde yor uml amal ara açı ktır.  Bir  t arafta,  sadece, 

üreti m i çi n t ekni k bir  pr oje i ken di ğer  t arafta do mi no ol arak st andartlaştırılmı ş  bir  evi 

ifade eden, „ Do m-I no‟ olarak pat entli endüstri yel bir isi m, bir keli me oyunudur. 

Le  Cor busi er,  1915 yılı nda,  1920‟l erdeki  gelişi mini  şekillendirecek ol an i ki  yeni  fi kir 

geliştir mi ştir:  1935‟e kadar  evl eri ni n çoğunun yapısal  t e meli  ol acak ol an Mai son 

Do m-I no,  kü mel er/ büyük kazı kl ar  üzeri ne i nşa edil mi ş  ol arak pl anl anan „ Villes 

Pil otis‟  ol arak bili nen Hennebi que i skel etini n yeniden yor uml anması dır.  1916 yılı nda 

Vi lla Schwob‟ u i nşa et miştir.   1922‟ de he m Mai son Do m-I no he m de Villes  Pil otis, 

„ Mai son Citrohan‟  ve „ Ville Cont e mporai ne‟  ol arak daha da geliştiril mi şlerdi r.  1920-

1922 yılları  arası nda Citrohan evi  dedi ği  modeli  -  iki  katlı  bir  yaşa ma hac mine üstten 

bakan bir  gal eri deki  t ek yat ak odası yl a bet on çerçeveli  bir  aile konut u- üret mi ştir 

(Fra mpt on, 1992). 

Meş hur  ot omobil  fir masını n pat ent  i s mi  il e oynanmı ş  ol arak adl andırılan „Ci trohan‟ 

is mi  aslı nda  bir  evi n en azı ndan bir  arabanı n ol duğu kadar  st andartlaştırıl ması 

gerekti ği ne i şaret  et mekt edir.  Le Cor busi er,  bu evl eri n st andart  fabrika mi mari 
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bileşenleri  kullanılarak düşük bedelli  ot omobiller  gi bi  kol ay ve ucuz ol arak i nşa 

edilebil mesi ni ve benzer şekil de herkesçe satı n alınabil mesi ni umut et mi ştir. 

1925‟te Le Cor busi er,  ilk ol arak,  “Les  5 Poi nts d’ une architect ure nouvelle’i n’ ’  bir 

kanıtı  ol arak bir  sonraki  yıl  t a ma ml anan,  kendi  Mai son Cook‟ unda ki  t emel  il kel eri 

1926 yılı nda yayı ml anmı ştır.  Daha sonra da,  sırasıyla 1927 ve 1929‟ da t ama ml anan 

ve Garches‟teki  villa ve Poi ssy‟deki  Villa Savoye  de kullandı ğı  il kel eri önceden 

göst eren,  Villa Meyer  proj esi nde ki  burj uva villası  konusunda çalış mıştır.    Beş  nokt a 

teorisi nde yer  al an il kel er  ve burj uva villası  anl ayışı,  1928- 1931 t ari hli,  Poi ssy' deki 

Villa Savoye' de dor uğa ul aş mı ştır.  Sei ne manzaralı  geniş  bir  al ana kur ulmuş  ol an ev 

bir  kare şekli ndedir  ve Le  Cor busi er' in pil oti  dedi ği  kol onl arı n üzeri nde yukarı 

kal dırıl mı ştır.  

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 3. 40.  Le Corbusier, Villa Savoye, 1929    Şekil 3. 41. Villa Savoye, 1929 

 

Büt ün bu evl er  ifadel eri  itibari yle “beş  konu”nun sözdi zi mi ne bağlı dırlar: ( 1)  ci s mi 

ze mi nden yükselten pil otis,  (2)  boşl uğu alt  böl üml ere ayıran duvarl ardan yük t aşı yan 

kol onl arı n ayrıl ması  il e el de edilen serbest  pl an,  ( 3)  di key düzl e mde serbest  pl anı n 

sonucu ol an bağı msı z yüzey,  (4)  uzun yat ay sürgül ü pencere ve son ol arak da  ( 5)  ev 

tarafı ndan kapl anan al anı  sözde i yileştiren da m üst ü bahçesi  söz di zi mi ne bağlı dır 

(Fra mpt on, 1992). 

Villa Savoye ile,  Le  Cor busi er‟i n 1929‟ daki en son Dört  Ko mpozisyonu‟ na 

ul aşılabilir.  İl ki,  1923 yı lındaki   Mai son La Roche‟si;  i ki ncisi  i se i deal  bir  pri z ma 

ol arak göst eril mi ştir.  Üçüncü ve dör düncü ( Garches‟teki  villa ve Villa Savoye),  il k 

ikisi ni n arası nı  bul mak i çin alternatif  stratejiler  ol arak ön gör ül müşt ür.  Bunlardan il ki 
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biri nci ni n ve i ki nci ni n ust aca büt ünl eştiril mesine,  di ğeri  ise il ki ni n bir  pri z ma 

tarafı ndan çevrel enmesi/içi ne alı nması na bağlı dır (Fra mpt on, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 42. Dört kompozisyon,  1929 (Fra mpt on, 1992)  

Le Cor busi er  i çi n modern mi marlı ğı n sorunu,  işlevsel  gerekl eri ni n henüz açı k ol arak 

belirlenme mi ş  ol ması dır. Ot o mobil  t asarlarken olduğu gi bi,  ev yapıl dı ğı nda uygun 

for mun ot omati k ol arak ortaya çı kacağı nı  i ddi a et mi ştir  Bunl arı n yanı  sıra,  konut u 

“i çi nde yaşa mak i çi n bir  maki ne"  ol arak değerlendir mi ştir.  Moder n mi marlı ğı n 

tama men yeni den şekillendiril mesi ni n i vedili ğini n öne mi ni  okuyucuları na şu 

manifest oyl a duyur muşt ur:  

Bugünkü  t opl umsal  huzursuzluğun kökeni ndeki  sorun yapı  sorunudur:  mi marlı k yada  devri m 

( Rot h, 2002). 

İl k yılları nda Ul usl ararası  Moder niz mi n itici  gücü t opl umsal  yararcılık,  yani  en 

yüksek sayı da i nsan i çi n en dest ekl eyici  ve sağlıklı  çevreyi  sağl a maktır.  Ancak yeni 

mi marlı k artı k i çi nde yaşayanl arı na kendisi ni  bir  ceza gi bi  zorla kabul  ettir meye 

çalışı yor  gi bi dir.  Modern mi marlı ğı  başl angı çta var  eden saf  mantı k ve topl umsal 

kaygı  i çi nde bir  şeyl er  yanlış git mi ştir.  Evi n anl amı ,  Wi tt genst ei n Evi‟nde,  Loos‟ un 

tasarı m anl ayışı nda,  çağdaşl arı nı n ev t asarı ml arı nda kullanı cıları nı n duygu ve 

düşüncel eri nden kopuk ol muşt ur. 
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3. 2. Ev, Evi n Anl a mı … 

Ev, i ka met edeni n  kişili ği ni n ve onun eşsiz yaşa m izl eri ni n ifadesi dir (Pallas maa, 1995).  

Bi reyi n ait  ol duğu kült ür,  yaşa m bi çi mi ni  belirlerken onun i zl eri  i çi nde bul unduğu 

evi n mekansal  karakt erine yansır.   Her  t ürl ü kültürel  üreti m i nsanı n kendi ni  ifade 

et me aracı  yada dünyaya bıraktı ğı  bir  i z ol arak değerlendirilebilir.  Kült ürel  üreti m bir 

yandan t opl umsal  bir  boyut  barı ndırırken di ğer  yandan kişisel  arka pl anl arı n 

ol uşumunu sağl ar.  Özellikle bir  kült ürel  veri  ol arak ev,  kült ürel  çok boyutl ul uğun 

kişisel  t erci hl er  kanalıyl a açı ğa çı kması nı  sağl ayan ort a mdır.  Dol ayısıyl a ev, 

kavra msal  ol arak t opl umsal  ve ki şisel  ol anı n ara kesiti nde yer  alır.  Bu çalış mada ev, 

salt  t opl umsal  bir  göst erge ol arak değil,  kişisel  i ç gör ül eri n,  deneyi ml eri n, t erci hl eri n 

kendi ni  göst erdi ği  ort am ol arak el e alı nmakt adır.  Bu nedenl e,  manevi  ol andan 

hareketle evi n,  he m ki ml i k ol uşt uran,  he m de bu ki mli ği n göst ergesi konu munda 

ol duğu söyl enebilir. 

Evi n anl a mı na ilişki n ve nasıl  ifade edilebileceği  i le il gili  bir  çok çalış ma  var dır.  Bu 

çalış mada bazı  araştır macıları n ev t anı ml arı ndan yol a çı karak evi n se mbolü ol duğu 

değerler sorgul anmaya çalışıl mı ştır. 

Pallas maa‟ya ( 1995)  göre,  ev,  ki m ol duğu muzu fark et me mi ze,  anl a ma mı za yar dı mcı 

ol an,  kor uma,  mahre mi yet  i çeren kişisel  i mgel erin somut  hali  ve kol eksiyonudur. 

Ki şisel  hatıraları n t e msilidir.  İnsanı n dı ş  dünyaya karşı  ki şili ği ni  ifade etme  şekli  ve 

dünya düzeni ni  somutlaştırdı ğı  mekandır.  Ev,  mahre mi yet  il e t opl um yaşa mı 

arası nda kar maşı k bir  arabul ucudur.  Sırları mı zı  sakl adı ğı mı z,  kendi mi zi  özel  ol arak 

ifade edebil di ği mi z,  bi zi m di nl enme  ve  kendimi zi  güvende hissetti ğimi z yerdir. 

Sadece bir  nesne yada bi na değil dir,  kar maşı k bir  dur um sergiler;  hatıraları  ve 

hayalleri,  istek ve kor kuyu,  geç mi şi  ve şi mdi yi  içerir.  Bu açı dan bakıl dığı nda ev, 

rit üelleri n,  ki şisel  riti ml erin ve günl ük r uti nl eri n kur gusudur.  Aslı nda Pallas maa‟ nı n 

öne çı kardı ğı bu nokt aları, Dovey (1985):  

„ „Ev kavra mı,  bedeni mi zi  dünyaya  uydur mak  i çi n derin bir  kök  sal madır‟ ‟  di yerek 

özetle mekt edir. 

Ev konusundaki  güçl ü ifadel erden biri  de Bachel ard‟ı n ( 1996)  beden ve ev arası ndaki 

mecazi  t anı ml a ması dır.  Bedeni mi z bi zi m kendimi zl e di ğerleri  arası ndaki  sı nırdır, 

mecaz ol arak ev de dı şarıya karşı  koyduğu muz  sınır  ol arak aslı nda bedendir.  Nasıl  ki 
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insan bedeni yl e boşl uk i çi nde varlı k kazanırsa,  bina da çevresi  t arafı ndan kuşatılan 

boşl uk içi nde varol ur. Bu nedenl e boşl uğun bedenle kavrayışı na gereksi ni m vardır.  

Jung ar keti pl er  üzeri ne yaptı ğı  çalış mal ar  da eve farklı  bir  pencereden bak ma mı zı 

sağlar;  ona göre ev,  bir  i lk i mge ol arak değerlendirilebilir.  Jung‟a ( 1995)  göre  kendi 

evi mi zi n yapısı  bi zi m birey ol ma  süreci mi zi n so mutl aş mı ş  hali dir.  Ev,  sosyal  ve 

bireysel  ol arak geliştiren,  kol ektif  düşünceyi  ve otanti k ki şisel  deneyi ml eri  yansıtan, 

he m bir  ifade şekli  he m de aynadır.  Ki mli ği mi zi n sürekli  ol arak geç mi şl e ilişki  i çi nde 

açı ğa çı ktı ğı yerdir.  

Ayrı ca ev,  mer kez,  kiml i k,  düzen,  süreklili k gi bi  i nsanı n varol uşuna dayanan 

ifadel eri n se mbol ü ol arak da göst eril mekt edir.  İlk i nsan hi ç t anı madı ğı  bu dünyada 

kendi ni  kor uma  a maçlı, güvende hisset mek i çin ve dünyayı  al gılayabi l mek i çi n 

kendi ne bir  mer kez seçmi ştir.  Bugün i nsanl arı n evl eri ne duyduğu özl em,  aslı nda 

geç mi şleri ne,  ki m ol dukl arı na ve bu karmaşa i çi nde düzene duydukl arı 

gereksi ni mden kaynakl anır.   Ayrı ca,   i nsanı n varol uşsal  i hti yaçl arı nı n yanı  sıra 

fizi ksel  ve r uhsal  gereksini ml eri nden de söz et mek gerekir.  Her  i nsan kendi ni  bir 

yere ait  hi sset mek,  güvende hi sset mek,  özel  yaşantısı  olsun i ster.  Ayrı ca i lk i nsanı n 

varol uşundan bu yana gel en doğadan kor un ma  a maçlı  bir  çatı  altı nda ol ma i st eği 

öne m kazanmı ştır.  İl kel i nsanı n varol uşundan beri  i nsanı n i çi ndeki  bu barı nma 

içgüdüsü il k önce mağaral ar  daha sonra ağaç dalları ndan yapıl ma i skel et  barı nakl arl a 

ve gittikçe gelişerek kendi ni farklı strükt ürlerle göst er mi ştir.  

15. yy.  mi marlı k kura mcı sı  Filarete,  il k i nsan ol arak kabul  etti ği  Ade m‟i,  insanı n il k 

barı nağı nı  yapan mucit  ol arak res met mi ştir.  İl k resi mde ade m yağ mur dan kendi ni 

kor umak i çi n,  kolları yl a bir  çatı  ol uşt urur.  İki nci  resi mdeki  il kel  barı nak imgesi,  bir 

çatı yı taşı yan ağaç dallarıyl a ol uşt urul an iskel et taşıyıcı dır. ( Kr uft. 1994)  

 

 

 

 

 

Şekil 3. 43. Ade m ve İl kel Kulübe ( Kr uft, 1994)       Şekil 3. 44. Laugi er, ilkel kul übe( Kr uft, 1994) 
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18.  yy‟ da Laugi er‟de mi marlı kta köken arayışı nı ev üzeri nden kurar.  Moder ni z me 

konu ol muş  ol an,  yalın geo metri k f or ml arı  ile rasyonaliz me  ör nek göst erilen 

Laugi er‟i n il kel  kul übesi  ev kavra mı nı n anl aşıl ması  i çi n,  Filarete‟ni n il k 

düşüncel eri nden sonra ilgi nç bir başlangı ç nokt asıdır. 

Barı nağı n gelişi mi,  i nsan evri mi nde de paral el  bir  geliş me aşa ması  göst er mekt edir. 

İnsan evri mi ni n başl angıcı nda varol an,  doğa koşulları  ve çeşitli  t ehli kelere karşı 

kor unmak a macı  il e kullanılan barı nakl ar,  i nsanı n geliş mesi  il e birlikt e nit eli k 

değiştir mi ş,  i çgüdünün yönl endir mesi ni n öt esi ne geçi p bir  öl çüde biriken yaşa m 

deneyi ml eri ni n et kisi ni  ve çeşitli  t opl umsal  anla ml arı  da kapsayan evler  ort aya 

çı kmı ştır.  İşte bu aşamada ev,  i nsan yaşa mında gerçek varlı ğı nı  göst er meye 

başl a mı ştır. 

Evi n anl a mı,  t e msil  etti ği  gerek varol uşsal,  gerek fi zi ksel  ve psi kol oji k değerleri  il e 

bir  arada el e alı ndı ğı nda daha i yi  anl aşıl makt adır.  Bu varol uşsal  değerler;  mer kez, 

başl angı ç nokt ası  ve düzen,  anl a ml andır ma i çgüdüsü,  süreklili k,  kök sal ma,  ai di yet 

ve ki mli k,  kendi ni  yansıt ma ol arak gr upl andırılabilir.  Te mel  gereksi ni ml er  i se, 

kontrol, güvenli k, bağlılık, mahre mi yet ve barı nma iç güdüsüdür.  

İnsanı  bu barı nma eyle mi ne t eşvi k eden güçleri n kaynağı na i nil di ğinde t e mel 

birtakı m kor kul arla karşılaş mak ol ası dır.  İnsanı n varol duğu andan iti baren i çi nde yer 

al dı ğı  sonsuz ve t anı msız boşl ukt a,  t ehli keli  dünyada hissetti ği  i l k deneyi mi n 

“yönsüzl ük” kor kusu ol duğu i fade edilir.  Bu nedenl e dünyaya gel en i nsan,  il k ol arak 

kendi ne bir  başl angı ç nokt ası  t ayi n et meye çalışmı ştır.  Sonraki  t üm eyl eml eri ni  bu 

nokt aya göre gerçekl eştir mi ş;  dünyayı  konuml andı ğı  bu nokt adan bakarak 

anl a ml andır mı ş  ve al gılamı ştır.  Başl angı ç nokt ası aslı nda t üm yönl eri n “ merkez”i dir. 

İnsan,  fi zi ksel  ve r uhsal  anl a mda güven i çi nde ancak “ mer kez”de varol abil mekt edir; 

mer kez i nsan i çi n en anl a mlı  ol anl arı  barı ndır makt adır.  “ Mer kez” her  koşul da 

varol uşsal  değerleri  i çermekt edir.  İl kel  i nsan sürekli  ol arak mer keze yerleşmeye  çaba 

sarf  et mi ştir;  güncel  i nsan da sürekli  ol arak “ merkez”i ni  bil mek,  oraya yakı n ol mak 

iste mi ştir.  “İnsanı n “başlangı cı nı ” bil me dürt üsü ve “ mer kez” fi kri  bi r  barı nma 

arketi pi   ol arak kabul  edilebilir.  Bireyi  kendi  mekanı nı  i nşa et meye,  orada yaşa maya 

iten bu te mel güçl erdir. Ersoy bu ol guyu şu şekil de ifade et mekt edir: 

Başl angı ç‟ ‟ın i nsanı n t e mel  ki şisel  mekanı  ol an ev  mekanında  se mboll eşti ği ni  belirt mek ve 

evi çok anl a mlı ol an „ „ merkez‟ ‟i n se mbol ü olarak tanı ml a mak gerekir (Ersoy, 2003). 
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Dovey‟  e ( 1985)  göre,  evin öne mli  bir  özelli ği  de düzeni n,  se mbol ü ol masıdır.  Dovey 

düzeni,  kısaca çevresel deneyi m ve davranış i çi nde ol uşan desen,  i z ol arak 

tanı ml a makt adır..  Dovey‟e göre,  evde ol mak de mek,  mekansal,  dünyevi  ve 

sosyokült ürel açılardan düzen içi nde bul unma halidir.  

Düzen  se mbol ü ol arak ev,  sadece  mekansal  konu ml an ma değil  aynı  za manda  za mansal, 

dünyevi  konu ml an madır.  Ev,  bi r  çeşit  mer kezdir  ve  gel ecekt e  geri  döndüğü müz  yerdir. 

Ki şi ni n çevreyi  al gıla ması  ve anl a ması,  davranışları nı  t ayin  edebil mesi  i çi n önceli kl e  onu 

fizi ksel ve zi hi nsel anla mda düzene sok ması gerekmekt edir  ( Dovey, 1985). 

Ev,  i nsanı n yaşa ma bi çi mi ni  belirle mekt e,  i nsanı  kendi ne benzet mekt edir.  Evl e, 

yaşayan birey arası nda karşılı klı  bir  et kileşi m vardır.  Evi n i nsanı  bi çi ml endir mesi ne 

Vi kt or  Hugo il gi nç bir  örnek vererek;   Quasi modo‟nun,  yaşadı ğı  mekanl a fizi ksel  ve 

ruhsal  bir  büt ünl üğe ulaştı ğı nı,  evi  yani  Notre Da me  il e bir  büt ün ol duğunu 

anl at mı ştır:  

Quasi modo i çi n,  kat edral,  sırası yl a  yu murt a,  ev,  t avan,  evren ol muşt u.  Hatt a  sal yangozun 

kendi  kabuğunun  bi çi mi ni  alması  gi bi,  onun  da  kat edrali n bi çi mi ni  al dı ğı  bil e  söyl enebilirdi  

( Ersoy, 2003).  

Vi ct or  Hugo,  evi  yol uyla bireyi n  aslı nda kendisi ni  nasıl  ifade edebileceği ni  bu 

çarpı cı  örnekl e vurgul a makt adır.  Evl e, yaşayan arası nda birbirleri ni 

bi çi ml endir mel eri  üzerine kur ul u bir  ilişki ol duğu söyl enebilir. Ev i nsanı 

bi çi ml endirirken i nsan da evi kendi içi n yaşanan bir yer hali ne getir mekt edir.  

Yer deneyi mi mutl ak surette za man deri nli ği ve hatıra değeri içerir ( Rel ph, 1985).  

İnsanı n eve duygusal  ol arak bağl anması nı n t e mel  sebepl eri nden biri  kişi nin geç mi ş, 

bugün ve gel ecek üzerinde bir  “süreklili k kurma  “  i steği nde ol ması dır.  Dünyayı 

anl a ml andır maya çalışan i nsan,  süreklilik sağl ayarak büt üne yöneli k bir  anl a m el de 

et mek i ste mekt edir.  İnsan bu süreklili ği n sağlandı ğı  mekanl ara duygusal  ol arak 

bağl anmakt a ve za manl a bir  kök sal ma süreci ni  yaşa makt a, “ai di yet ” 

hi ssedebil mekt edir.  İtal yan yazar  Curzi o Mal aparte‟ni n Kapri‟deki  ‘ Casa Co me  Me’ 

yani  „ beni m gi bi  bir  ev‟  dedi ği  ev,  evi n ki mli k se mbol ü ol uşunu çok i yi 

göst er mekt edir.  Mal aparte‟ni n evi nde ai di yet  duygusunun öt esi nde,  özdeşl eş meye 

varan sıra dışı bir durumun söz konusu ol duğu vurgulanmakt adır.  

Bir  ev  yap maya  başl adı ğı m gün,  kendi  res mi mi  yapacağı mı  bil mi yordu m;  o  güne  kadar  yazı n 

al anı nda  yaptı ğı m portreleri n en i yisi ydi  bu.  ( …)  Kapri‟de  en yabanıl,  en  yal nı z  ve  dra mati k 
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kesi mde,  i nsanı n da mgası nı t aşı yan adanı n yabanıllaştığı,  doğanı nda  kendi ni  benzeri 

görül medi k ve  acı ması z  bir  güçl e  dil e  getirdi ği,  adanı n t ü müyl e  doğuya  ve  güneye  bakan 

kesi mi nde,  ol ağandışı  arı  çi zgilere  sahi p,  kayalı k mah muzları yl a  deni ze  sal dıran bir  burun 

vardı.  İt al ya‟da  böyl esi ne  geniş  bir  ufka,  böyl esi ne  duygu  deri nli ği ne  sahi p başka  hi çbir yer 

daha  yokt u.  Gerçekt e  burası  bir  t ek güçl ü i nsanl ara, özgür  r uhl ara  uygun  bir yer  

( Tal a mona, 2004). 

Düzen se mbol ü ol arak ev,  güçl ü kavra msal  bir el e man ol ması na rağmen,  ki mli k 

se mbol ü ol arak ev,  et kileyi ci  ve duygusal  bir  at asözünü yansıtır:  “ev kal bi mi zi n 

ol duğu yerdir’ ’  ( Dovey,  1985).  Düzen ve ki ml ik de birbiri yle ilişkili dir;  düzen, 

‘ ‘nerede’ ’  evi mi zdeyi z ile,  ki mli k i se „ biz  ki mi z’  ve ‘ nasıl’  evde ol abiliriz sor ul arı yl a 

ilgili dir.  Ev kavra mı  üzeri ne yapılan çalış mal arda gör ül üyor  ki  ev,  i nsan r uhu il e 

ol dukça deri n bir  ilişki i çi ndedir.  Za manl a oluşan düzen,  aşi nalı kl a ilgili yken, 

za manl a ol uşan ki mlik,  bi zi m ki m ol duğu muzu ve nereden gel di ği mi zi 

göst er mekt edir.  

Ki mli k se mbol ü ol arak ev,  sadece geç mi şl e ol an bağl antıları mı zl a sı nırlı  değil dir, 

aynı  za manda gel eceğe de bağl anmı şlı ğı mı zı  göst er mekt edir.  Ev,  güvenli k 

mer kezi mi z,  özgür  ol duğu muz yer  ve di ğerleri ne ve i ste medi ği mi z dur uml ara karşı 

al dı ğı mı z önl e mdir.  Ev ki mli ği mi zi  yansıttığı  i çi n gel ecekl e de bağl antı yı 

sağl a makt a; ki mli ği n hem t e msili ne he m de gelişmesi ne izi n ver mekt edir.  

Ev aynı  za manda bağlılığı n da t e msili dir.  Dovey ( 1985),  i nsanl a dünya arası ndaki 

ilişkiler serisi ni şu şekil de sunmakt adır: 

İnsanl arla bağlılı k: he m sosyokült ürel düzeni he m de ki mli ğin te msiliyeti ni ifade eder.  

Yerl e bağlılı k: yöneli mi mi zi ve kök salışı mı zı anlatır. 

Geç mi şle bağlılı k: hatıraları mı zı, aşi nalı k deneyi mi mi zi ve süreklili ği mi zi ifade eder.  

Gel ecekl e  bağlılı k:  hayallerimi zi  gerçekl eştir me  gücü müzü ve  çevresel  değişi mi  sağla ma 

u mudunu içerir. 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 45. Dovey, K., Ho me and ho mel essness ( Dovey, 1985) 
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Rapoport  “ A Critical  Look At  t he Concept  of  Home”  makal esi nde Tognol i‟ni n evi n 

he m özel  he m de ki şisel  bir  mekan ol duğuyl a  il gili  düşüncel eri nden söz etmekt edir. 

Tognoli‟ye göre: 

Ev  he m fi zi ksel  yer  he m de  kavra msal  mekan  ol ması na  rağ men  genelli kl e,  evi n,  literat ürde 

sosyal,  kült ürel,  kavra msal  ve  davranışsal  yanl arı ndan da bahsedil mekt edir.  Ayrı ca  evin, 

kendi ni  güvende  ve  r ahat  hi sset me,  süreklili ği n ve  geri  dönüşün se mbol ü ol ma  gi bi  fi zi ksel 

ol mayan özellikl eri de var dır.  

Tognoli evi n görünü ml erini altı grupt a t opl uyor:  

(1)  mer kezi yet,  kök  sal ma,  bağlılı k,  ( 2)  süreklili k,  büt ünl ük ve  düzen,  ( 3)  mahre mi yet, 

barı nak,  güvenli k ve  sahi plik,  ( 4)  kendi ni  yansıt ma,  ( 5)  sosyal  ve  ail e  ilişkileri,  (6) 

sosyokült ürel bağl a m ( Rapaport, 1995).  

Tognoli‟ni n bu çalış masına paral el  şekil de Despres‟de evi n anl a mı  üzeri ne çalış mal ar 

yap mı ştır. Déspres ise evin anl a mı nı on maddede ifade et mekt edir: 

(1)  güvenli k ve  kontrol,  ( 2)  kişini n düşünce  ve  değerl eri nin  yansı ması,  ( 3)  ki şi ni n barı nağı, 

üzeri ndeki  davranışları  ve  değişi kli kl eri,  ( 4)  kalıcılı k ve  süreklili k,  ( 5)  sevgi  ve  birlikt eliği n 

yeri,  ( 6)  akti viteleri n mer kezi,  ( 7)  dı ş  dünyaya  karşı  bir  sı ğı nak,  ( 8)  ki şisel  st at ünün 

göst ergesi,  ( 9)  maddi  bir  yapı  ( özel  bir  konu mu  ol an),  ( 10) kendi ne  ait  bir  yer  ( Rapaport, 

1995).  

Evi n biri ncil  i şlevi ni n fizi ksel  kor unma  ve  barı nma  ol madı ğı;  anl a msal  ve se mboli k 

öne mi ni n önceli k kazandı ğı  birçok araştır macı  tarafı ndan kabul  edil mektedir.  Evi n 

davranışsal  yor umu il e ilgili  deneysel  çalış mal ar,  bireyl eri n evl eri ne verdikl eri  genel 

anl a ml arı  ort aya çı kar mı ştır.  Bu çalış mal arı n asıl a macı  sahi pl eri ni n t anıml adı ğı  çok 

sayı da kat egori den çı karak evi n anl a mı nı ortaya koy maktır ( Rapaport, 1995). 

Despres,  Edelstei n ve Sixs mit h‟  i n evi n anl a mı  üzeri ne yaptı kl arı  çalışmal arı  A.  

İnceoğl u (1999), şu şekilde değerlendir mekt edir.  

Després çalış ması: 

Süreklili k ve  kalıcılı k ol arak ev:  Ev  za man  i çi nde  yaşanan  bir  deneyi mdir.  Bi r  yere  bağlı 

ol ma  duygusunu sağl ar.  Anılar  de mektir  ve  ki şi ni n geç mi şi  il e  ol an bağl arı nı  vur gul ar.  / 

Duygusal  deneyi ml eri n mer kezi  ve  sosyal  anl aş ma  ort a mı  ol arak değerl endiril mekt edir.  /  Dı ş 

dünyadan kaçış  ol arak ev:  Sakl an ma  meranı  veya  kaçış  yeri  ol arak ev  ol dukça sı k 

tanı ml an mı ştır.  Bağı msı zlı k ve  mahre mi yet  duygul arına  sesl enir.  Ki şi  evi ni  dı şarı ya 

açı klı ğı nı-kapalılı ğı nı kendisini n kontrol edebileceği bir bölge olarak ol uşt urur.  
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Edelstei n çalış ması:  

Güvenli k ve ki mli k / evde ol mak / yal nızlı k / anılar: ev anıların deposudur  

Si xs mit h çalış ması: 

Evi n anl a mı  il e  il gilenmi ş  ve  yir mi  anl a m gr ubu ort aya çı kar mı ştır:  mutl ul uk,  ait  olma,  

soruml ul uk,  ki mli k yansıtılması,  öne mli  deneyi ml er,  süreklili k,  mahre mi yet,  zaman 

perspektifi,  anl a mlı  yerl er,  bi lgi,  geri  dön me  i st eği,  ilişki  niteli ği,  ilişki  t ürü,  arkadaşl ar ve 

eğl ence,  duygusal  çevre,  fizi ksel  yapı,  konfor  servisleri,   mi mari  stil,  çalışma 

ort a mı, mekansallık (İnceoğlu, 1999).  

Tü m bunl ardan sonra;  evi n t anı mı nı n ki şi den kişi ye değişen farklı  deneyi ml eri n 

sonucunda,  belli  bir  za man süreci yl e ort aya çı ktığı  ol du.  Ki mi ne göre ev,  çocukl uk 

anıları nı  i çeren yer,  ki mi ne göre,  kendi mi zi  dünyaya ifade ediş  şekli mi z yada i nsanı n 

kendisi ni güvende hissettiği tek yer ol abili yor.  

Evi n anl a mı nı n kullanı m süreci yl e paral el   ol duğunu söyl e mek ol ası dır.  Evde yaşa ma 

süresi nce gelişen anılar,  manevi  değerler  eve bağlılığı,  anl a mı  kazandır makt adır.  Ev 

insan i çi n kendi ni  özgür  ve güven i çi nde hissetti ği  t ek yer  ol abil mekt edir.  Ancak ev 

bazı  dur uml arda özgürlüğü kı sıtlayabil mekt edir.  Ev sahi bi  ol mak i nsanı  bir  yere 

bağl a makt a ve özgürl ük bit mekt edir.  Ador no gibi  hayatı nı  ot ellerde geçir mi ş  bir 

insan i çi n ev en büyük t utsaklı ktır.  Yahudi  zul münden kaç mak i çi n hayatını  ot ellerde 

yaşayan Ador no i çi n,  tü m bu sonuçl arı n t ersine,  ev sahi bi  ol ma mak en büyük 

özgürl ükt ür.   Bu açı dan bakıl dı ğı nda evi n anl a mı  kendi  i çi nde pek çok karşıtlı kl ar 

içerir.  Tü m bunl ardan sonra ev ve konut  ayrı mı nı yap mak,    ev,  konut  ve mi marlı k 

ilişkisi ni anl a mak öne m kazanmakt adır.  

3. 2. 1. Ev, Konut ve Mi marlı k İlişkisi 

Me kan kavra mı  ev ve konut  kavra mı  üzeri nden yeni den t ercüme  edil di ği nde 

’ ’kavramsal  mekan’ ’  ve “yaşanan mekan” ol arak i ki  ayrı  mekan kavra mı  ort aya 

çı kmakt adır.  “ Kavramsal  mekan”;  soyut,  geometrik,  obj ektif  öl çül ebilir, yerleri n, 

insanları n ve şeyl eri n varol duğu bir  çeşit  bağl a mdır.  ‘ ‘Yaşanan mekan’ ’  ise t ersi ne, 

Hei degger‟i n de “dünyada bul unma hali mi z” di ye ifade etti ği,  anl a m i çeren mekansal 

deneyi mdir.  Di ğer  bir  deyişle,  kavra msal  mekan,  soyut  ho moj en sürekliliği  t e msil 

ederken,  yaşanan mekan i se somut  ve t ümüyl e anl a m mer kezli deneyi mi 

içer mekt edir.  Bu anl amda  ev,  t ümüyl e zaman i çi nde gelişen bir  i çerdeli k 

deneyi mi dir. ( Dovey, 1985) 
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Dovey‟i n vur gul adı ğı  dibi,  evi  daha i nce ve duygusal  açı dan göre meyen mi marl ar 

mekana,  yapı ya,  düzene ait  mi mari  bil dirilerle konutlar  t asarla makl a uğraş makt alar. 

Mi marlı k okulları nda mi marl ar  konutlar  ve barı nakl ar  t asarla mayı  öğrenmekt el er,  ev 

tasarla mayı  öğrene memekt edirler  –zat en evin bu çok anl a mlılı ğını  hesaba 

kattı ğı mı zda ne öğretil mesi  ne de öğrenil mesi  olası dır. – Evi n bi çi msel  ve ni celi ksel 

özelli kleri ne ek ol arak r uhu ve manevi yatı  vardır.  Mi mari  kitapl arı n genelinde de  hep 

konut  kavra ml arı nı  görmekt eyi z.  Ev mi mari  bir  ifade ol abilir  mi ? Ev t a ma men 

mi mari  bir  kavra m ol amaz  bel ki  ancak i nsanla il gili  disi pli nleri n - psi kol oji, 

psi kanaliz ve sosyol oji yi,  vb. -  konusu ol abilecek bir  kavra mdır.  Ev bireyselleş mi ş 

ika met gahtır  ve bu i nce ki şiselleş me  evi  var  eden asıl  nokt adır  bu nedenl e mi marlı k 

konsepti evi hiçbir za man ta m kavraya maz.   

Aslı nda,  evi n özü;  mi mari  yapıttan daha çok yaşa mı n kendisi ne yakı ndır. 

Pallas maa‟ya göre, evi n içeri ği, 3 çeşit zi hi nsel yada se mboli k ele mentten ol uşur:   

(1)  Bili nçaltındaki  ol uşu ml ar,  kült ürel  et kiler.  (  giriş,  ocak..),  ( 2)  Yerl eşenl eri n özel  hayatları 

ve  ki mli kleri.  (  hatıralar,  aileden mi ras  kal an obj el er …) ,  ( 3) Dı şarı dakilere  kesi n mesajl ar ve 

görünt üler  verecek sosyal  se mboll er.  ( varlığı n göst ergesi,  eğiti m,  sosyal  ki mli k…)  

(Pallas maa, 1995).  

Pallas maa‟nı n açı kl a masında  da açı kça gör ül düğü üzere,  yaşa ma yeri  ol an evi n 

yapısı, mi marlı ğı n prensipl eri nden farklı dır.  

Konut,  mi marı n yaptı ğı  mekansal  hi yerarşiler,  hareketlili kler,  yapı,  ı şı k,  renk vs..  büt ününün 

siste mi dir,  oysa  ev,  ayrı ml arı  birleştiren evcil  i şlevl er  ve nesnel er   çevresi ndeki  yapıdır 

(Pallas maa, 1995). 

Pallas maa‟ya ( 1995)  göre;  mi marlı k ki şisel  özelliği  ya cesaretlendir mekte ve t ol are 

et mekt e yada onu boğmakt adır.  Pallas ma  uyum sağl ayan mi marlı kla, r eddeden 

mi marlı ğı  birbiri nden ayır makt adır.  Biri ncisi,  uzl aş mayı  kol ayl aştırırken,  iki ncisi  i se, 

ki birli  ve değiş meyen düzeni  il e rahatsız et mekt edir.  İl ki,  mi marlı ğı n fenomonol oji k 

ol arak ot anti k ze mi ni  i çindeki  deri n kökl ere sahip ort ak hatıralar  üzeri ne kur ul udur. 

İki ncisi  i se,  yerleşenlerin r üyal arı nı,  hatıralarını,  kişisel  ki mli kl eri ni  içer meden, 

di kkat  çekmeye çalış mak a maçlı  ve bel ki  de modaya uygun şekil de i şli yor r esi ml eri. 

Benzer  şekil de i ki nci  davranış,  mi mari  ol arak daha rahatsız edi ci  konutlar  yaratırken,  

biri ncisi, eve dönüş durumunu sağla makt adır.  
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Mi mari  bir  yapı yı  t asarladı ğı  gi bi  kendi  i deal  müşt erisi ni  de t asarlayan mi marl ar, 

insanlı ğa u mut  veren ve me mnun edi ci  sonuçlar  çı karabilecek  konut lar,  evl er 

yarat abilirler. 

Konut,  mi mari  bir  yapı dır  ve i çi nde yaşandı ğı  zaman anl a m kazanır  ve eve dönüşür. 

Konut,  nesnel dir;  ev i se özne ile nesne et kileşi mi ni n yansı ması dır  di yebiliriz.  Konut 

sadece mi mar  t arafı ndan t asarlanan bir  nesne ol arak t anı ml an makt adır.  Konut un eve 

dönüşüm süreci nde i se mi mar  yeri ne i çi nde yaşayan birey önceli k kazanır.  Yaşayan 

birey oraya ki mli k kazandır makt a ve eve dönüştür mekt edir.  Bazı  mi marlar  konut u 

tasarla makl a yeti nmeyi p,  evi  de t asarla maya kal kış makt a ve bunun sonucunda 

aşağı daki öyküde anl atılan durum ortaya çı kmakt adır. 

Adolf Loos‟ un „zavallı zengi n ada mı n öyküsü‟ başlıklı anekdot u düşündürücü.  

Her  oda  müke mmel  bir  renk senfonisi  ol uşt uruyordu.  Duvarlar,  eşyal ar …,  birbirleri yl e  son 

derece  zevkli  bir  bi çi mde  ilişkilendiril mişti.  Mi mar  i şini  çok  i yi  yap mı ştı.  Her  şeyi 

düşün müşt ü.  En  küçük  kut unun  bil e,  özel  ol arak yapıl mı ş  bi r  yeri  vardı.  Ev  konf orl uydu  ama 

insanı  zorl uyordu.  Bu  nedenle de,  mi mar,  herhangi  bir  yanlışlığı n yapılıp yapıl madığı nı 

gör mek i çi n,  il k birkaç  haft a,  evde  nasıl  yaşandı ğı nı  kontrol edi yordu.  Zengi n ada m,  eli nden 

gel eni  yapı yordu a ma  yi nede  arada  bir  kit abı  yanlış  bir  yerde  bırakabiliyor,  dal gı nlı kl a  onu 

gazet el er  i çi n t asarlanmı ş  bir  çek meceye  koyabiliyordu.  Yada  si garası nı n küll eri ni,  masanı n 

üzeri ndeki  mu m koy mak  i çi n düşünül müş  deli ğe  sil keleyebiliyordu … ve  ki mi  za man  mi mar, 

bir  ki brit  kut usunun  konacağı  doğr u yeri  hatırlat mak  i çi n,  det aylı  çi zi ml eri  açı p göst ermek 

zorunda  kalı yordu.  Bir  gün,  zengi n ada m bi raz  rahat  davranarak,  mi marı  ayağı nda  t erli klerl e 

karşıladı.  Bunu  gören mi mar,  şok ol du:  „ Bu  t erliler  ne?‟  di ye  mı rıl dandı  zorl ukl a.  Ev  sahibi, 

ayağı ndaki,  nakışlı,  t elli  pull u t erlikl ere  bakı p r ahatladı.  Kendi ni  suçsuz  hi ssetti.  Bu  t erlikl er 

mi mar  t arafı ndan özgün  ol arak  t asarlanmı ştı.  Ada m kendi nden e mi n dedi  ki:  „ Unutt unuz mu 

yoksa?  Bunl arı  si z  kendi ni z  t asarladı nız!‟  „evet  öyl e‟,  di ye gürl edi  mi mar,  „  a ma  ben  onları 

yat ak odası  i çi n t asarladı m.  Burada  bu  i ki  ol anaksız  renkl e  i şi  t a ma men  bozuyorsunuz. 

Göre mi yor musunuz bunu?‟ (Fra mpt on, 1992).  

Tür kçe sözl ük‟te “ev” bi r  aileni n ot urabileceği  şekil de yapıl mı ş  ‟ konut‟,  “konut ” i se 

bir  i nsanı n yatı p kal ktı ğı,  iş  za manı  dı şı nda vakit geçirdi ği  „ev‟  ol arak t anı ml anı yor. 

Gerçekt e de,  bunl arı  birbiri nden ayır mak çok zordur.  Ev öznel dir,  özel dir,  sı caktır, 

yakı ndır, duygusal dır;  yaşa m dünyası nı temsil etmekt edir.  

Rapoport  (1995),  ev kavra mı nı  Ev= Konut  + X şekli nde f or mül e et mekt edir.  Bu 

for mül de X,  deneyi ml er, sevgi,  sahi pli k,  et ki  ve za man yeri ne kullanıl makt adır.  X 

burada konut a ekl enmemekt e,  sadece gönder me yaptı ğı  yerleri  göst er mekt edir.  X, 
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insanlarla,  ol ay yeri ni n öne mli  siste ml eri  arası ndaki  ilişki yi  yansıt makt adır.  Burada 

konut önceli kli olay yeri ol arak düşünül ebilir. 

Bu çalış mada vur gul anmaya çalışılan konut  ve ev arası nda ayrı mı  bir  çok araştır macı 

da dest ekl e mekt edir.  Bror  West man ( 1995)  i kamet gahı  i ki  gur uba ayırmakt adır: 

konut  ve ev.  Konut,  barınaktır;  dış  t ehli kel ere karşı  kor ur;  bir  anl a mda kabukt ur. 

Ama  ev,  hi slerle il gili dir ve  za man i çi nde,  deneyiml erle ol uşur.  Pallas maa‟ya ( 1995) 

göre; İka met gah (barı nak) yada konut, ev içi n bir kabukt ur. 

Evi n bu manevi  değerlerle konuttan farklılaştı ğı nı  en i yi  ifade edenl erden bi ri  Gast on 

Bachel ard‟dır. Ona göre,  

Konut,  i nsanı n zayıflıkl arı nın  ve  gücünün  gör ünt üleri ni  içerir;  ve  koz mosa  karşı  durma 

aracı mı zdır. Ve ev, esası nda konut un kişisel yaşa ml a dol muş hali dir ( Bachelard, 1996). 

Ki m Dovey ( 1985)  de,  „ konut‟  ve „ev‟  kavraml arı na birbiri nden ayrı anl a ml ar 

yükl e mekt edir.  Ev sahi pliği  anl a mı nda kullanıl dığı nda,  he m konut  he m de  ev eş 

anl a mlı  ol makt adır.  Di ğer  kullanı ml arda i se daha belirsiz ve i ki  anl a mlılı k ort aya 

çı kmakt adır.  Ör neği n,  “bir  evi m yok” derken bunun anl a mı  ya söyl eyen ki şi ni n 

ika met gahı  yok;  yada i ka met  etti ği  yer  bir  anl a m ve ev deneyi mi  t aşı mı yor.  Eve  bu 

deneyi msel  bakış  açısı yla bakıl dı ğı nda konuttan ayrıl dı ğı nı  gör ül mekt edir.  Konut;  bir 

obj e,  çevreni n bir  parçası  i ken,  ev;  i nsanl arla çevreleri  arası ndaki  ilişki  bağı  ol arak 

anl a ml andırılabilir.  Ev,  duygusal  t e mellidir  ve i ka met  eden ile i ka met  edilen yer 

arası ndaki  anl a msal  ilişkiler  büt ünüdür.  Bu açıdan bakıl dı ğı nda ev,  ilişkiler  ve 

deneyi ml enen anl a m açısı ndan konuttan ayrıl makt adır.  Konut un i çi ne yerleşil di kt en 

sonra,  yerleşenle birli kte o konut,  belli  bir  ki mli k kazanmakt a;   ev ol maya 

başl a makt adır.  Bu süreci ol uşt uran et kenl er,  sayıla mayacak kadar  çeşitlidir.  Ki mil eri 

mi mari,  ki mil eri  mi marlık dı şı,  ki mil eri  maddi,  kimi l eri  manevi,  bir  çok etken i ç i çe 

geç mi ştir.  

Ell e  t ut ul abilir,  gözl e  görül ebilir  ol anl arı  da  vardır;  ancak,  i nceden i nceye,  uzakt an uzağa, 

ruhun  deri nli kl eri nde  hi ssedilebilenl eri  görüneni n ar dı nda  dur makt adır.  Bi r  yaşa m bi çimi , 

yaşanacak,  yaşan makt a  ol an,  yaşan mı ş  ol an bir  t akı m olaylar,  bir  t akı m za manl ar,  söz 

konusudur.  Bi r  çi çek,  bir  nefes,  bir  resi m gi bi  so mut  değerl erle,  u mutl ar,  u mut suzl uklar, 

anılar … Bi r  konut u bir  konut  ol makt an çı karı p,  bir  eve  dönüşt ürenl er,  i şte  bunl ar,  bu  gi bi 

şeyl er ( Tümer, 2001). 
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Ev,  mi marlı ğı n dı şı nda daha başka duyarlılık sı nırları nı n da i çi ne girer.  Bu  anl a mda 

bir  duyarlılığı  en et kili bi çi mde mi marl ardan çok fil ozoflar,  t opl um bili mciler, 

yazarlar  dile getir mi şlerdir.  Hei degger,  Bachel ard „ev‟  kavra mı na bu duyarlılı kl a 

yakl aşan fil ozoflardır.  Bu açı dan bakıl dı ğı nda,  sanat çıları n ve düşünürl erin konutt an 

değil, evden bahsetti ği söyl enilebilir. 

Gel eneksel  mi marlı k yaşa ml a büt ünl eştiği,  t üm bu değerleri  t aşı yan kült ürün 

yansı ması yl a ol uşan bir ol gu ol duğundan,  ot antik mi marlı k her  za man yaşa ml a 

ilgili dir;  i nsanoğl unun varol uş  deneyi mi  yapı  sanatı nı n önceli kli  konusudur.  Büyük 

mi marlı k her  za man aslında yi ne mi marlı ğı n kendisi yle il gili dir,  kendi  i çi ndeki 

disi pli n sı nırları  ve kuralları  ile il gili dir.  Bugünün mi marlı ğı  t üm yaşa mı  t erk et mi ştir 

ve saf  mi mari  bir  fabri kaya dönüş müşt ür.  Ot antik mi marlı k yaşa m yol unu,  yaşa ma 

ait  bir  resi m sunar  ve yansıtır.  Bugünün yapıları  sı k sı k gör ül üyor  ki  boşlar;  yaşa mı n 

hi çbir gerçek ve ot anti k yol unu sunmuyorl ar.  
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4. SONUÇ 

 

Bi r  çok çağdaş  düşünür ün di kkat  çekti ği  gibi  yabancılaş ma  modern i nsanı n 

yüzl eş mesi  gereken t e mel  sorunsallardan biri dir. Ev üzeri nden yapılacak düşünsel 

çözü ml e me, yabancılaş ma sorunsalı na da ışı k t utacaktır. 

Sosyol og Ant hony Gi ddens  " modernl eş meni n"  topl uml ar  üzeri nde yaptığı  et ki yi  şu 

başlı klar  altı nda t opl amı ştır:  Süreksi zlik ( disconti nuit y);  bağl a mdan kopar ma 

(decont ext ualise)  ve yansıt ma  (reflexi vit y).  Kuşkusuz bu özelli kleri  bi rer  eğili m 

ol arak kavra mak gerekir:  bunl ar  gel eneği,  aidi yeti,  doğallı ğı  he men ort adan 

kal dır mayan,  a ma  sürekli  aşı ndıran eğili ml er dir.  Di ğer  bir  deyişle eskisi nden farklı 

bir  za man,  mekan ve varol uş  bi çi mi ni  ortaya çı karan eğili ml er  ol arak 

deneyi ml enirler.  19. yüzyıl dan sonra batı dan doğuya ve kuzeyden güneye doğr u 

kade meli  ol arak t üm dünyaya yayılan ve t opl uml arı n dokusuna deri nden nüf us  eden 

moder nl eş meni n bu özelli kleri,  spesifik ol arak konut  ve yerleş me  düzeni ndeki 

dönüşümü anl a mak içi n de el verişli araçlar ol maktadırlar ( Bil gi n, 2002).  

Ev il e konut  arası ndaki  daha önce de di kkat  çekilen ayırı m moder nleş meyl e birli kt e 

su yüzüne çı kmı ştır.  Modernl eş me  döne mi nde ev,  evrensel  bir  anl a m kazanarak  

standart konut kavra mı na dönüşt ürül müşt ür. 

Za manl a evl eri mi z artık birer  ka mu mekanı  hali ne gel diler.  İçi nde sadece 

barı ndı ğı mı z,  hi çbir  iletişi m ve t e mas  kura madı ğımı z  sözde yaşadı ğı mı z ama  aslı nda 

yaşa madı ğı mı z yerler  oldular.  Evde yaşa mak artı k sadece görev haline gel di. 

Yapıl ması  gereken bir  i htiyaç ve barı nma gereksini mi mi zi  karşılı yoruz.  Anl a m yok, 

anılar  yok,  sı caklı k yok … Gün geçti kçe daha da bireyselleşen bir t opl umda 

yaşı yoruz.  Peki  a ma  neden i nsanl ar  bu kadar  bireyselleşirken hücre ti pi,  birbiri ni n 

aynı  evl erde yaşa maya t aha mmül  edi yorlar? Buna karşı  çı karak kendi  ki mli kl eri ni 

yansıt ma i hti yacı  neden duy muyorl ar? Ev,  i nsanl arı n ki mli kl eri ni n se mbol ü i ken, 

bugün artı k ki mli ksizlikleri ni n se mbol ü hali ne gelmi ş  dur umda.  İnsanl ar  geç mi şleri ni 
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kaybedi yorlar,  kökl eri ni bul a mı yorlar  ve t ek yapabil di kl eri  şey “eve”  özl e m  

duy mak.  

Hei degger' e göre şu anki  dünyada i nsanı n dünyayl a büt ünl üğü bozul muş,  bir  varlı k 

ol arak i nsan dünyaya küskün,  hi çbir  şey birbiri ni gör müyor,  birbiri ne yaklaş mı yor, 

her  şey artı k bir  arada değil,  dayanış ma  yok,  sağa sol a savrul muş  dur umda.  Ona  göre 

böyl e bir  dünyada her şey yeri nden yur dundan edil mi ştir.  Ruhu muz kökl eri ne 

dokuna mı yor,  hepi mi z ev ve yurt  özl e mi  çeki yoruz.  Özl edi ği mi z ev şöyl e veya böyl e 

barı ndı ğı mı z fi zi ksel  bir yapı  değil dir.  Ev,  i nsanın dünyada ve varlı k i çinde t e mel 

bul unma  bi çi mi dir.  Hei degger  bu özl e me  çözü m ol arak ' ot anti k yaşa m'   kavra mı nı 

ortaya atı yor.  Ot anti k yaşa mda mekan “yere”  dönüş müş,  za man i se tari hsel  bir 

serüven ol arak al gılanmakt adır.  Ot anti k yaşa m,  insanı n dünyada kendi  var ol uşunu 

kavradı ğı  bir  orta mı  t anıml ar.  Bu ot anti k yaşa m da ancak yerel  değerlerin deneyi mi 

ile gerçekl eşir.  Hei degger  bu ot anti k yaşa mı  il k döne m f elsefesi nde özneni n 

öznelli ği ni  araştırarak sağl ayabileceği mi zi  düşünür.  Ancak i ki nci  döne m f elsefesi nde 

ot anti k yaşa mı n ancak t üm varlı kları n büt ünl üğünü kor uyabileceği  bi çi mde bir  araya 

gel mesi yl e ol anaklı  ol abileceği ne di kkat  çeker.  Bu düşünceleri yle akı n ege menli ği ne 

karşı  çı karak,  akıl  ve duygu büt ünl üğünde  nesne ve  özne büt ünl üğünün sağl anması 

gerekti ği ni düşünür.  

Moder n dünyada evl er  sadece barı nma a maçlı  kullanılı yor.  Oysa mi mari bi r  yapı ya 

anl a m kat an kullanı m süreci dir.  Bir  evi  de anl a ml andıran il erde ona özl e m 

duy ma mı zı  sağl ayacak olanda evi n yaşanmı şlı ğı  olacaktır.  Ev i çi nde yaşanırsa anl a m 

kazanı yor.  Gökdel enler,  dev alışveriş mer kezl eri,  sal onl ar  i nsanl arın i çi nde 

yaşa madı ğı,  i çleri ne girip,  hi çbir  yere dokun madan  sadece i hti yaçl arı nı  gi derdi kl eri 

mekanl ar.  Moder n dünyada  ev de bu dur uma  gelmi ştir;  i çi nde yaşanıl mayan sadece 

barı nma i hti yacı nı n gi derildi ği  mekanl ar  ol muşl ardır.  İnsanı n evi yl e ilişkisi  yüzeysel 

ve geçi ci  hal e gel mi ş;  di ğer  bir  deyişle,  özne nesneden t a ma men koparıl mı ştır. 

Moder n döne mde  yapılan evl er  büt ün yalı nlı ğı na güzelli ği ne rağmen bel ki  de i nsan 

unut ul arak yapıl dı ğı  i çin şu anda boş  dur makta;  günü müz  yaşa m bi çimi ne yanıt 

vere me mekt edir.  

Moder nite il e ev kavra mı nı n parçal anışı  sonunda ev artı k pi yasada dol aşı ma giren bir 

met a ol du.  Oysa ki  ev,  karşılı klı  bir  ai di yeti  ve var  et meyi,  bağl anmayı  işaret  eder. 

Geçi cili ği  ve hareketliliği  ön pl ana çı kartan modernite,  bağl anmayı  reddeder;  ev, 
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artı k üzeri nden dünyaya bağl anılan yer  değil dir:  Bi r  gezgi n ol arak modern i nsan,  evi 

bir  met a ol arak kullanır.  Evi n yokl uğu he m bir  özgürl üğe i şaret  eder ,  he m de 

yoksunl uğa gönder me  yapar.  İnsan bu yoksunl uğu azalt mak i çi nde nost alji ye 

sı ğı nı yor.  Ancak modern evl eri  “ev”  gi bi  yapmaya çalışarak,  bu yoksunl uk 

duygusunu karşılamı yor tersi ne güçlendiri yor.  

Dovey( 1985), yersizli k ile evsi zliği birbirine eş t utuyor:  

Mi marlı kt aki  ve  pl anl a madaki modernl eş me  r üyası,   herkes i çi n yüksek kaliteli  evl er,  bahçe 

peyzajları  i çi nde  yüksek katlı t opl u konutları  sağl adı.  Evl er,  ul usl ar  arası  ve  kült ürler  arası 

uygul anabilirli ği  i çi n evrensel  i hti yaçlar  çerçevesi nde  ele  alı nı yordu.  Konut,  bir  parça 

teknol oji  il e  „ „içinde  yaşanılan maki nel er‟ ‟  ol arak i fade  ediliyordu.  Sonuç  i se  evsi zli k  ( Stea, 

1995). 

Dovey‟i n makal esi nde;  nost alji,  eve özl e m hastalığı nı n adı  ol arak t anıml anı yor. 

Pr obl e m rasyonaliz ml e ortaya çı kı yor;  nost alji  yada eve özl e m,  rasyonaliz m ve 

teknol oji ni n getirdi kl eri  ile manevi yatı nı  kaybedince ort aya çı kı yor.  Bu nost alji ni n 

manevi yatı n kaybedil mesi nden dol ayı  ortaya çı kan bir  sonucu da,  ot anti k ol mayanı n 

yeri ne geç mesi,  at eş  yeri,  ocak,  şömi ne artı k evl eri mi zde sadece kaybedilen anl a mı n 

izi ni  göst eren bir  el e man hali nde yeri ni  alı yor.  Dovey‟e göre ot anti klik sor unu 

manevi anl a mda evsi zlik ile çok yakı ndan ilişkili dir. ( Dovey, 1985)  

Anl a mı  sadece se mbol le t aşı maya çalışan moderniteni n evi  de bir se mbol e 

dönüşt ürdüğü söyl enebilir.  Döne mi ni n de getirdiği  yenili k arayışları  i çi nde  anl a mı 

kaçı nıl maz ol arak yaşantı yl a değil  mi mari  bi r  t akı m so mut  bi çi ml erle ort aya 

koy maya çalış mıştır.  Bu bi çi msel  müdahal eyi  o kadar  abart mı ştır  ki  Loos‟un daha 

öncede bahsedilen „ Zavallı  Zengi n Ada m‟  hi kayesi nde ol duğu gi bi  ki şisel t erci hl eri 

uzakl aştırarak kurallara bağl a maya çalış mıştır.  Oysa evi n anl a mı nı  var  eden,  ki şi ni n 

kull anı m süreci dir.  Her  ne kadar  Wi tt genst ei n‟ı n i deal  güzelli k arayışı,  Loos‟un en 

iyi  konf oru sağl ayacak müke mmel  haci msel  düzenl e mel ere ul aş ma  çabası  o yapıları 

anl a mak i çi n bi ze bir  i pucu verse de,  barı ndırdı kları  yaşantı nı n bi ze ul aşan i zl eri yl e 

anl a mlı olabil mekt edirler.  

Bugünün avangart  mi marlığı nı n ev kavra mı nı  reddet mesi  moder nl eş me süreci ni n 

sonucudur.   Pet er  Ei senman‟a göre konut  bugün hal a bir  barı nak ve barınak i şlevi ni 

de se mbolize et meye yada r omanti kl eştir meye i htiyacı  yok,  buna karşılı k;  bugünkü 

se mboller  sadece anl amsı zlı k ve nadiren nostalji  barı ndırır  ( Pallas maa,  1995). 
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Ei senmann se mbolleri n anl a mı  ol uşt ur madı ğı nı  t a m t ersi ne anl a msı zlığa ort a m 

hazırladı kl arı nı savunur.  

Sonuç ol arak moderniteyl e başl ayan t ek ti pl eşme  bugünün mi marlı k ort a mı nı  da 

belirle mi ştir.  Bu st andartlaş maya karşılık,  anlamı  yeni den ol uşt ur mak a maçlı 

nost alji k değerler arayışını n çok yet ersiz bir çaba ol duğu söyl enebilir. 

Evi n anl a mı  günü müz yaşa m bi çi mi ne bağlı  ol arak değiş mi ştir.  Bu değişimi  anl a mak 

içi n anl a mı n ort aya çıkardı ğı  yeni  se mbollerin aranması  gerekmekt edir.  Evi n 

anl a mı nı  kaybet me  süreci ni  görebil mek i çi n 20.  yy.ı n il k yarısı nda ege men ol an 

düşünce ort a mı  il e ev arası ndaki  ilişki  Wi tt genstei n Evi‟nde,  Loos‟un t asarı ml arı nda 

ve çağdaşl arı nı n yaptı kları  çalış mal arda det aylı  i ncel enmi ştir.  Mi marlıkt a “ev” 

kavra mı nı n günü müz  koşulları  bağl a mı nda yeni den düşünül mesi,  yeni  yakl aşı ml ar 

ortaya kon ması  açısı ndan,   bu t ez çalış ması  konuya farklı  açılardan bakma  ol anağı 

ortaya koy muşt ur ve sonraki araştır mal ar içi n kaynak ol uşt urabilir. 
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