ANKARA'NIN ESKI EVLERI
TÜRK EV KÜLTÜRÜ
MÜZE EVLER
Prof. Dr. A. AFETINAN
Ankara, Türkiye Cumhuriye'nin ba~kenti olmadan önce bir
vilayet merkezidir. Orta Anadolu'da demiryolu ile Istanbul'a ba~l~~
bu vilayetin, kalesinin eskili~i, Ahi te~kilat~n~n merkezi olarak da
~öhreti olmu~tur.
Tarihte, Bayaz~t-Timur sava~~n~n geçti~i bölgedir diye ad~~geçer.
Bütün bu tarihi devirlere, binlerce y~ll~k eski kal~nt~lara da de~inecek
Cumhuriyet devrimizde Türk heyetleri taraf~ndan arkeolojik
buluntular ve bu konudaki yay~nlar Ankara'n~n ve çevresinin en eski
devirlerden beri Anadolu insan~na mekan oldu~unu göstermi~tir.
Ahlatl~ kal Eti yoku~u gibi ...
Yaln~z benim, bu yaz~mda üzerinde durmak istedi~im, nihayet iki
üç as~rl~k geçmi~ten, ayakta kalan ve bugün de kullan~lan evlerdir.
Ev hayat~, ev kültürü bir milletin medeni olmas~n~n en belirli
örnekleridir. Aileler nas~l ki toplulu~un küçük birlikleri ise, ~ehir ve
kasabalarda da evler, bu yerle~ik hayat~n madde olarak görüntüleridir.
Bugünkü ya~ay~~~tarz~, ev ünitesini toplu, kalabal~k apartmanlara terk etmektedir. Bu bir zaruret olmakla beraber eski aile hayat~m~z~n ve ev kültürümüzün an~lar~n~, e~yalar~n' da unutmamam~z
gerekir. Bu demek de~ildir ki, yeni hayat tarz~na uymadan, bu eskiye
dönelim ve o ~ekilde ya~ayal~m. Ancak her millet için, ev kültürünün
ya~ay~~~tarz~n~n, örf ve adetlerin hangi devirde olursa olsun bilinmesi
gereken ve üzerinde önemle durulacak bir konudur.
Biz Türklerin bir çad~r kültürümüz olmu~tur. Bugün de bütün
milletlerin yazl~ k gezintileri ve ba~ka memleketleri görmek için gittiklerinde portatif çad~r ve e~yalar~~çok yayg~n olarak kullan~lmaktad~r.
Bu bir ihtiyaçtan do~maktad~ r. Fakat daima bunun yan~ba~~nda
bizim milli varl~~~m~zda yerle~ik hayat~n icab~~olan bir de ev haya-
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t~m~z vard~r. Bu evlerde çok esasl~~ve çe~itli kullan~lacak e~yalar,
hatta sanat de~eri olanlar da bulunmaktad~r.
Türkiye'mizde bu bak~mdan iki üç as~r evveline do~ru gidersek,
her bölgemizin iklimine, adet ve ya~ay~~~tarz~na uyan evler görürüz.
Mesela bir Erzurum evinin plan ve yap~m~~tamamen ora iklimine
uygundur. ~~95 ~ 'de Do~u Üniversitesi heyeti olarak orada bulunurken
bu tip evlerin muhafazas~~ve üzerlerinde incelemeler yap~lmas~~için
~stanbul Teknik Üniversitesi Mimari profesörlerimiz çok ilgi göstermi~lerdir. 1964'te UNESCO haftas~~münasebetiyle tekrar Erzurum'da bulunurken bu evlerden vilayet kona~~na yakm evkafa
ait bir evin Ev Müze olarak ayr~lmas~m resmi makamlardan rica
etmi~tim. Erzurum Türk Kad~nlar Birli~inin Ba~kan~~ile de bunun
dö~eme i~ini üyelerin üzerlerine almalar~n~~kararla~t~mu~t~k. Vilayet
makam~~ ve Kad~nlar Birli~i bu i~i takip edecekti. Fakat maalesef
bir uygulamaya gidilemedi. Haber ald~~~ ma göre bu ay~rd~~~m~z
ev de y~k~lm~~. Fakat yine de ba~ ka bir ev bulunup restore edilebilir.
Özellikle Erzurum evinin, orta yerinde yukardan ~~~k alan mutfa~~~
pek orijinaldir. Bütün mutfak tak~mlar~~için ayr~~raflar ve her biri
için tertipli yerler ayr~lm~~t~ r. Bunun gibi di~er vilayetlerimizde,
kasabalar~m~ zda hatta köylerimizde de bölgenin iklim özelliklerini
ve aile ya~ant~lar~n~n adetlerine uygun evler bulunmaktad~r.
~~958'de yine bu amaçla ~zmir Kad~nlar Birli~i üyeleriyle bir
te~ebbüse geçmi~ tik. Kordon'daki Atatürk Kütüphanesinde bir toplant~~için gazetelerle bir ça~r~da bulunduk. Herkes eski bir evin dö~enmesi için e~ya getirecek ve üzerine kimin getirdi~i yaz~lacakt~.
Ayn~~zamanda o e~ya hakk~ndaki bilgiler de tespit edilecekti. Bu
toplant~ya yüzlerce e~ya geldi ve o zaman vitrinlerde te~hir edildi.
~zmir ev tipi, hangi makam taraf~ndan olursa olsun ayr~l~p restore
edildikten sonra veya fuarda böyle bir ev in~a edilerek e~yalar tertip
edilecekti. O zaman toplanan bu e~yalar ~imdi ~zmir Müzesinin deposundad~r. Bergama'da bu ev kültürü ve el sanatlar~m~za ait pek çok
e~ya, oradaki müze müdürünün yak~n ilgisi ile toplanm~~t~r. Bunlar~~
"Müze Ev"de dö~e~lip te~hiri ne kadar ilgi çekici olacakt~r.
Bursa'da Muradiye'de restore edilmi~, fakat dö~enmemi~~ II.
Murad'~n evi, Diyarbak~r'da Ziya Gökalp'in oturdu~u ev, müze gibi
gezilmektedir. Benim gördü~üm zamanlar bunlara hiç e~ya konmam~~t~. Yine mesela Adana Müzesinde bir yörük çad~r~~ e~yalarlyle
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te~hir edilmektedir. Bu, göçebelik ya~ant~s~~için bir örnek olmakla
beraber, kendine mahsus e~yalar~yle ilgi çekici bir durumdad~r.
Fakat bu tek tarafl~, yani sadece gezici bir aile ya~ant~s~~içindir.
~imdi ba~kentimiz Ankara'y~~ele alal~m: Bugün pek az~~ayakta
ve kullan~l~r durumda olanlar iki üç as~rl~k bir geçmi~e dayarursa da,
bunlar yüzy~llar boyunca yap~lagelen mimari örneklerdir. Ankara'da
Kale içi ve d~~~ndaki evler k~~l~k, ba~~evleri ise yazl~k meskenlerdir.
Çankaya, Etlik, Dikmen, Ayranc~~gibi. Bu her iki tipte de mü~terek
yönler vard~r. Bu evler hakk~nda çe~itli tarihlerde incelemeler yap~lm~~, resimleri ve planlar~yle yay~nlanm~~t~r. Özellikle içte tavan
süsleri, renkli motifler, ocak pencere ve dolap kenarlar~ndaki tahta
oymalar gibi ... Bunlar~n her biri birer sanat de~erindedir.
Ev planlar~~birbirine benzemekle beraber, yine de her birinde
baz~~de~i~iklikler vard~r. Yaln~z ev planlar~nda oda, mutfak, sofa ve
katlara göre kullan~l~~~tarz~~tespit edilmi~~ve resimleri konmu~tur.
Ço~unlukla evler iki katl~d~r ve bir iç avlular~~vard~r. Zaman~n ~artlar~na göre aile ya~ant~s~na cevap verecek durumdad~rlar. Bu yap~larda kullan~lan malzeme ve bunlar~n i~çili~i as~rlar boyunca tecrübelere
dayanan ve ça~~n~n mimari karakterine uygunluk bak~m~ndan üzerinde durulmaya de~er. Bunlardaki yap~~tekni~i ve d~~~görünü~leri
özellikle ikinci katlardaki d~~a do~ru kademeli ç~k~n.ular güzel ve göz
ok~ay~c~d~r. Ayn~~zamanda Ankara'n~n iklim ve tabiat~na uygun bir
ev mimarisinin örneklerini verir.
Böylece bu yay~nlar bize Ankara evlerini çe~itli yönleriyle tan~tmaktad~r. Bunlardan:
~ ) Mübarek Galip

~erafettin

Arseven, Celâl Esat
Arseven, Celal Esat
Hikmet (Mimar)

"Ankara Evleri"
Mimarlar Birli~i Mecmuas~, say~ : 8
~ubat 1926
"Ankara'da Türk Asar~~Mimariye ve
Tezyiniyesi", Hâkimiyet-i Milliye gazetesi
9 may~s 1926.
"Türk Sanat~" (Evler) 1928.
S.: 116-117,
"L'art Türk," 1939, S.: 89-102.
"Türk Evleri", Türk Yurdu, 1929, say~ :
17-28, Say~ : 36-47.

126

AFET~NAN

6) Mambory, Ernest : Ankara (Guide Touristique), 1933,
say~ : 199-205.
Ko~ay, Hamit
Zübeyr
Ankara Budun Bilgisi, 1935.
Akok, Mahmut,
Ahmet Göko~lu
: Eski Ankara Evleri
Onsöz: Ulu~~~~demir "Halkevi Yay~nlar~" No. ~ , Tarih ve Müze
~ubesi, Erzurum Mahallesinde Yusuf O~ra~~ Evi, 1946.
Kömürcüo~lu, Eyüp : Ankara Evleri (D~~~Çale, Doyran S.),
1950, 23. I. 1946, Doçentlik Çal~~mas~~
Y. M. Mühendis
Ist. Tek. Üniversitesi Mimarl~k Fakültesi
Jüri üyeleri: Ord. Prof. C. Holzmeister,
Ord. Prof. Emin Onat, Doç. O. Safa.
~~o) Akok, Mahmut
: Ankara'n~n Eski Evleri
Onsöz
H. Zübeyr Ko~ay
Ar~k. Etnografya Müzesi Yay~n~, 1951
Seri: ~ , No. ~ .
Eldem, Sedat Hakk~~: "XVII - XVIII As~rlarda Türk Odas~"
Güzel Sanatlar Dergisi. No. 5
: "Tavanlar~m~z" (makale)
12) Öz, Tahsin
Güzel Sanatlar Dergisi No. 5.
Bu yay~nlarda pek tabii olarak as~l içteki dö~eme ve kullanma
durumlar~~görülmemektedir.
Ben senelerden beri her vilâyetimizde, kasabalar~m~zda böyle
tipik bir evin ayr~larak restore edilmesini ve bir Ev Müze haline getirilmesini isterim*.
Fakat Müze dedi~in zaman buras~~vitrinlerde e~yalar~n s~ralar~d~~~~bir te~hir yeri olmayacakt~r. Bu eve girildi~i zaman sanki o gün
de kullamhyormu~~ve bir aile oturuyormu~~gibi do~enecek ve her
e~ya yerli yerinde bulunacakt~r. Oturma odas~, mutfak e~yalar~,
hamam tak~mlar~~ve daha ba~ka bütün eve ait el sanatlar~~için örnekler konacakt~r. Hatta o devirlerin k~yafetleri de burada yer almal~d~r.
Müzeler Genel Müdürlü~ünün delâletiyle evkafa veya ~ah~slara ait
olanlardan bir ev seçilerek tamir edilirse bu i~le belediye ve vilâyet
* Afetinan: Herkesin bir dünyas~~var, Ankara 1958
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makamlar~n~n da ilgilenmesi çok yerinde olur. Evin dö~enmesi ve
tanzimini kad~n derneklerimiz seve seve üzerlerine al~rlar.
Böyle dö~enmi~~evler'in turistik bir yer olarak gezilmesi, tan~nmas~~ilkönce bizim genç nesillerimize ecdattan kalma güzel birer
örnek olacakt~r. Bunlar~~sadece romanlarda yaz~ld~~~~gibi okumayacaklar, gözleriyle görmü~~olacaklard~r.
Di~er taraftan yabanc~lar~n bu tarz dö~enmi~~Türk evini görmeleri bizim ev hayat~m~z hakk~nda çok ilgi çekici e~yalar~n bulundu~unu ve kullanma ~ekillerini tan~m~~~olacaklard~r.
Ben çocukluk devrimi Türkiye'nin çe~itli bölgelerinde babam~n
memuriyeti (Orman Müfetti~i) dolay~s~yle ya~ad~~~m için, bu ev hayat~na ait epey an~lar~m vard~r. Meselâ bizim memur ailesi olarak
oturdu~umuz evlerin misafir odas~n~n sedirine beyaz dantelli patiska
örtüler konur ve biz çocuklara bunlar~~kirletip buru~turmamam~z
tembih eclilirdi. Mutfak tak~mlar~~ise daima kalayl~~ve parlak dururdu.
Yer dö~eme tahtalar~~silindikçe sar~mt~rak bir renk al~r, odalar kilimlerle dö~enirdi. Hal~lar ise duvarlara as~l~rd~.
Bir milletin medeni hayat~, aile yuvalar~nda olu~an geli~en adet
ve ananelerine dayan~r. Bunun en güzel örneklerini Türk Ev kültüründe görmekle iftihar edebiliriz. Çünkü buralarda milli tarihimiz
ya~amaktad~ r.
* *
Bu maksatla 27 haziran 1972 tarihinde Ankara, Izmir, Istanbul,
Erzurum, Bursa, Eski~ehir, Samsun, Çorum, S~vas, Diyarbak~r Belediye Ba~kanl~klarma ~u yaz~y~~gönderdim:
"Ankara ba~kent olarak ve di~er ~ehirlerimiz günden güne h~zla
büyümektedir. Yap~lan yeni binalar, yeni hayat tarz~na ve bugün
bütün dünyada uygulanan esaslara göredir. Bunlar~n yan~nda müzelerimiz en eski tarihi eserleri toplamakta ve te~hir etmektedir. Ancak
bu geli~en yeni ~ehirlerimizde bizim yak~n devirlerimizden kalma
her bölgenin kendi iklim, örf ve adet özelliklerine göre, evleri ve
bunlarda kullan~lm~~~ e~yalar~~vard~r.
Ancak bunlar ya da~~lmakta veya önem verilmeyerek kaybolmaktad~r. I~te bunun için hem kendi genç nesillerimize, hem de
ülkemize gelen yabanc~lara Türk milletinin bir ev kültürünü gözleriyle görecek ve o ya~ant~y~~ de~erlendirecek Ev Müzeler' e ihtiyaç
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vard~r. Bunun için her belediye kendi bölgesinde tipik bir evi bu i~~
için ay~r~rsa ve içini de vitrinlerde te~hir edilecek e~yalardan ziyade
eski kullan~ld~~~~tarzda dö~enirse iyi bir kültür hizmeti olacakt~r. Bu
evlerde bir oturma odas~n~n bütün e~yalar~, sand~klarda çeyizler,
gusulhanede hamam tak~mlar~, yüklükte yatak tak~mlar~, mevlüt,
lohusa, sünnet ve bu gibi i~lerde kullan~lan e~yalar, mutfak ve kilerlerdeki bak~r tak~mlar~, çömlekler ve küpler, çama~~r y~kama tak~mlar~, el i~lemeleri ve dokumalar ... Bir eski Türk evinin ya~ant~s~nda
ne varsa hepsini bir arada dö~enmi~~olarak bir müze karakterinde
gezdirilmesi çok ilgi çekecektir san~r~m.
Bu, Cumhuriyetimizin 50. y~ldönümü için ele al~n~rsa ve haz~rlanmas~~için kad~n cemiyetlerinden yard~m istenirse her halde büyük
ilgi ile kar~~lamr. Ayn~~zamanda bu evlere her aileden verilen e~yalara isimleri de yaz~lmak ~art~yle te~hire konur. Böyle dö~enecek
evlerde görülecektir ki, biz Türkler san~ld~~~~gibi sadece bir çad~r
kültürüne de~il, esasl~~ev kültürüne ve temizli~e de özellikle önem
verilen ve zevki ok~ayacak e~yalara sahibiz. ~~te bu fikre göre eski
bir evin tamir edilerek bu gaye için müze halinde düzenlenmesini
çok içtenlikle rica eder, sayg~lar~m~~sunar~m.
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