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ÖZET
Endüstri devrimi sonrası kültür ve kimlik aktarması tüm dünyada, 19. yüzyıl'ın sonlarına
doğru başlayıp, 20.yüzyıl’ın başında ilk olarak Amerika ve Avrupa ülkelerini geleneksel
toplumların üretim biçimlerini etkilemiş, hem kültür ve bilim hem de ekonomi, teknoloji
açısından hızlı bir şekilde değiştirmiştir. Bunun sonucunda geleneksel toplumun
çözülmesi, yeni kültürel kimlik ve yeni ekonomik düzenlerin kurulması ve buna bağlı
olarak kentlerin mimari görünüm değişimi sonucunu getirmiştir. Tahran’da gerçekleşmiş
olan hızlı nüfus artışı ve göç ile beraber ortaya çıkan büyüme, kontrol edilemez bir hale
gelmiş, bunun sonucu olarak da konut ihtiyacı oldukça fazlalaşmıştır. Tahran’ın tarihi
bölgeleri yeni modern yaşamla birlikte terk edilmiş, yeni oluşan konut bölgeleriyse modern
konutlarla donatılmıştır. Sonuç olarak geçmişte kültürden kaynaklanan mimari üslupları
reddedilip, yeni konutlar yeni mimari ve yaşam tarzına uygun olarak biçimlenmiştir.
Tahran’ın Şemiranat bölgesinde plansız ve yoğun modern ve kimliksiz konut
yapılaşmaların hızla arttığı bir bölge durumundadır. Şemiranat’taki modern konutlar
bölgenin coğrafi ve iklimsel yapısına uygun olmayışlarının yanı sıra bölgeyi kendi
geleneksel kimlik ve kültüründen uzaklaştırmaktadır.
Bu tez çalışmasının başlıca amacı, İran'ın başkenti Tahran'daki kültürel mirası olan ve
önemli çağdaş konut mimarisinin incelendiği çalışma, belirtilen Şemiranat bölgesi içinde
bulunan 1. ve 3. Bölgelerin konutlarının mimari özelliklerini ve zamanla gelişen üç farklı
dönemi içermektedir. Bunlar; I. Gacar/ Kaçar Dönemi (1789-1925), II. Pehlevi Dönemi
(1925-1979) ve İslam Devrimi Sonrası (1979 sonrası) dönemlerdir. Çalışmanın analizleri,
belirtilmiş dönemlerin her birini en iyi temsil ettiği düşünülerek seçilmiş olan 4, 3, 4
toplamda 11 konut üzerinde yapılan mukayese ile belirlemeler sonucu ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak, İran’ın kültürel dönüşümü her üç dönemde de dikkate alındığında yeniden
biçimlenen mimari ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Konutların cephesi; Tahran; Şemiranat bölgesi; Gacar/ kaçar dönemi;
Pehlevi dönemi
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ABSTRACT
After the industrial revolution’s culture and identity trading in all over the World, at the
end of the 19th and the beginning of the 20th century has been affected to american and
european societies and their forms of production, culture and science, economy also in
terms of technology. Consequently, the revolution led to the dissolution of the traditional
society, the established of a new economic order, and accordingly changed the urban and
architectural views. Today, Iran by migrations from rural areas to city and urban areas, that
led to the quick sprawling out of the industrial areas and cities of Iran. Tahran in the
development process is still continuing to grow. The Rapid increases in population and
migration in Tehran, has created an uncontrollable situation. As a result, the housing needs
are becoming more than before. This situation has led to the undeveloped old district of
Tehran left to be abandoned and given to immigrants.
Shemiranat in Tehran is a rapidly growing region unplanned without identity construction
of modern residential. The formation of Shemiran 'housing settlements cause destruction to
the region's geographical and climatic structure. And cause to that the location is far away
from its own traditional identity and culture.
This study was intended to determine Tehran cultural buildings and most important
contemporary buildings located in the District of 1 and 3 in Shemiran region, which helps
to determine those effects and influences during three diffrent period. Residential of first
period were constructed during I. Qajar period (1789-1925), II. Pehlevi (1925-1979) and
İslamic revolution (1979 till now). 4, 3, 4 different residences selected from each specified
period and totally, 11 residential buildings have been analyzed. So, this study was in the
form of comparative study. As a result, in each of the three periods has absorved cultural
transformation and lifestyle in Iran are interpreted which also offer alternative life models
and revealed the reforma architecture to the society.
Keywords: Facades of residents; Tehran; Shemiranat region; Qajarian period; Pehlevi
period
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BÖLÜM 1
GİRİŞ

İnsanoğlu daima kendini doğal hadiselerden korumak amacıyla sığınacak bir mekana
ihtiyaç duymuştur. Konut, bir mekan veya alan olarak insan/insanların temel
gereksinimlerini karşıladığı mekandır. Yani, konut ile insan arasında ayrılmaz bir ilişki
bulunmaktadır.
Geçmişten günümüze dek insan için konut kavramı önemini kaybetmemiştir. Tarih öncesi
dönemi’ndeki ilk barınaklardan tutarak günümüzün modern kentlerinde çeşitli teknolojik
olanaklarla donatılmış sitelere dek konut konusu insan yaşamının en mahrem yaşam
oyuğu, ayrılmaz bir parçasıdır. Tarih boyunca konutların mimarisi çeşitli dönemlerde
değişik kültür ve coğrafyalarda farklı biçimlerde olmuştur. Her kültür kendi çevresine
uygun özel üslup ve karakterde konut alanları ve tasarımları üretmiştir, üretmektedir.
Konut alanları insanın ömrünü geçirdiği mekanlardır. Bu nedenle huzurlu ve işlevsel
olmalıdır. Konut insanın ruhsal ve fiziksel ihtiyacını giderecek bir mekandır. Geleneksel
konutlar yüz yılların birikim ve deneyimleriyle oluşmuş olduklarından dolayı insan
yaşantısının o coğrafyadaki en işlevsel mekansal karşılıkları olarak ortaya çıkmışlardı.
Geleneksel toplum düzenlerinde kültür etmenleri, üretim biçimi, yaşam düzeni, iklim ve
doğal ham madde kaynaklarına bağlı olarak geleneksel konut dokularının mimari karakteri
oluşmuştur. Geleneksel toplumdan modern toplumun kültürüne geçiş sürecinde özellikle
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında hızlı yaşanan makineleşme süreci ve toplumsal
değişimler, modern kentlerin kuruluşu, geleneksel konutların terk edilişini de beraberinde
getirmiştir. Dünyanın neresinde inşa edilirse edilsin aynı malzeme, aynı teknoloji, aynı
organizasyon şemasına sahiptir. Bu nedenle uluslararası üslup olarak adlandırılmış olan
üslup da inşa edilmiş modern konutlar geleneksel düzende oluşmuş olan ve mimari
farklılıklar taşıyan geleneksel konutların işlevsizleşme sürecini başlatmıştır. Ancak
konutların kullanıcıları duygularında yer almış olan kültürün tüm inceliklerine göre
şekillenmiş, geleneksel konutların konforuna olan sevgi ve ilgiyi her zaman taşımış, bu
konutların yok olmasını engellemişlerdir. Toplumsal bellek ve anıların muhafazası olarak
ortaya çıkan bu durum geleneksel konuta olan ilginin bir süre sonra canlanması sonucunu
getirmiştir. Çalışma kapsamında mevcut cephe düzenleri ve süsleme öğeleriyle özlenen
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geçmişin kültürel simgesi olan geleneksel konutlardan İran- Tahran, Şemiranat
Bölgesi’ndeki konutlar incelenmiştir. Geleneksel konutların biçimi insan oranı ve işlevine
göre yüzyıllarca denenerek oluşmuştur. Bu nedenle insanın yaşam tarzı ile ilişkili idi.
Endüstri Devrimi sonrası toplumlarda üretim ilişkileri ve buna bağlı olarak yaşam ise
değişmeye, insanlar ise konutda daha az zaman geçirmeye başlayınca konutların
mimarileri de yeni kültür ve yaşam biçimine bağlı olarak değişmiştir. Artık daha kısa
sürede daha ucuza mal edilen standart ölçülerde insanların kültürel referanslarını süsleme
olarak içermeyen konutlar inşa edilmeye başlamıştır. 1960 sonrası Alan Colquhoun gibi
eleştirmenlerce vaat ettiklerini gerçekleştiremediği gerekçesiyle modern mimari ürünü
yapıların eleştirilmesi, Jane Jacobs gibi sosyologların modern yaşam üzerine yazıları
Foucolt’nun modern kentleri modern yaşamın hapishanelerine benzeten görüşleri yeni
düzenin konutlarında huzurlu ve mutlu olamayan çoğunluğun yeniden eski yaşama ait
ilgisini tesis etmiştir. Kimilerine göre Endüstri Devrimi sonrası minimum harcamalarla
maksimum ihtiyacı gidermek adına inşa edilen toplu konut siteleri konutu ruhsuz bir hale
getirmiştir (Colquhom, 1981; Jacobs, 1961; Foucault, 1993).
Bu bağlamda geçmişten bugüne dek mimarlık alanında teknoloji ve gelişim, kültür
değişiminin doğrultusunda konutlarda ve özellikle cephelerde birçok değişim ve gelişim
gerçekleşmiştir. Cephede tasarım ve süsleme, dönemin malzemeleri ve teknikleri
kapsamında, duyguları somutlaştıran ıtemler olarak uygulanmıştır. Çalışma kapsamında
incelenen bu döneme ait Tahran konutlarında aksesüar amacıyla taş, tuğla, çini, seramik,
cam gibi malzemelerden yararlanılarak geleneksel kültüre atıflar yapıldığı görülmüştür.
Geçmişle bağ kurmak adına yapılan bu mimari düzenlemelerde, biçim, oran, denge, renk,
ölçü, birlik, gibi unsurların tüm incelikleri düşünülerek uygulanan bütünlük hedefli
kompozisyonlar, son dönem mimari uygulamalarında karmaşa ve usulsüzlüğü arttıran bir
görüntü oluşturmuştur.
1.1 Tezin Problemi
Endüstri Devriminden sonra, Batı kültürü geleneksel toplumun çözülmesine ve buna bağlı
olarak kentlerin mimari görüntülerinin değişmesine sebep olmuştur. İran’da da Endüstri
Devrimi sonrası kırsal bölgelerden kentlere yapılan göçle sanayi kentleri oldukça hızlı
büyümüştür. Gelişim sürecinde olan Tahran’da hızlı nüfus artışı ve göçle ortaya çıkan
büyüme, kültürel kimliksizliğe neden olmuştur. Konuta duyulan ihtiyaç ise oldukça
fazlalaşmaktadır. Tahran’ın Şemiranat Bölgesi, plansız ve yoğun yapılaşma, modern ve
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kimliksiz konut üretiminin hızla arttığı bir bölge durumundadır. Şemiranat’taki konut
yerleşmeleri kente bambaşka bir mimari düzeni yaratmıştır ve bölgeyi kendi kimliği ve
kültüründen uzaklaştırmaktadır.
Endüstri Devriminden sonra ve Batı ülkelerin kültürü İran kültürünü yaşam alanı olan
konutları nasıl etkilemiştir? Tahran konutlardaki değişim toplum yaşamda nasıl
görünmektedir? Konutlar şimdiki zamanda nasıl olmalıdırlar?
1.2 Tezin Amacı
Bu tez çalışmasının başlıca hedefi, İran’ın başkenti olan Tahran- Şemiranat bölgesi’nde
inşa edilen konut cephe mimarisi üzerindeki Gacar/ Kaçar Dönemi (1789- 1925), II.
Pehlevi Dönemi (1925- 1979) ve İslam Devrimi sonrası (1979 sonrası) dönemlerinde
modern kültürün etkilerini analiz etmektir.
Gacar/ Kaçar Dönemi ile başlayan modernleşme günümüze kadar gelmektedir. Çalışmanın
analizleri, belirtilen dönemlerin her birinden seçilen 4, 3, 4, toplamda 11 konut binası
üzerinden tespit edilen genel kavramlar arasında, konut cephelerinde gerçekleşen kültürel
etkileşim, değişim ve dönüşümler karşılaştırma formatında; cephe çizimleri ve malzemeler,
tasarımları açısından incelenip ve kültür açısından konutların değişim ve gelişimleri
avantaj ve dezavantaj olarak değerlendirilmiştir.
1.3 Tezin Önemi
Geleneksel İran konutları çevresel etmenler ve kullanıcıların yaşam biçimi ve kültürüne
göre evrimleşmenin sonucu olarak şekillenmiştir. Geleneksel konutların en önemli
özelliklerinden bazıları mekanların düzeni ve birbiriyle ilişkisidir. Çevre şartları ve konut
içindeki mahremiyet kaygısı konutlarında karmaşık mekansal ilişkilerin gelişmesine neden
olmuştur. Payam Eskandari’ye göre konutların yapılışı, coğrafya-tipografya, içerik, iklim,
kültür ve inançlara bağlıdır. Payam Eskandari’nin yazmış olduğu;
“Analysis of Traditional Iranian Houses of Kashan, Iran in Terms of Space Organization
and Access Design” başlıklı olan tez çalışmasında, İran’ın geleneksel konutlarında ve
özellikle Kashan bölgesi’ndeki konutların mekansal düzenlemeleri ve ulaşım kavramlarını
irdelenmiştir. Çalışma, İran’da konut tanımı, çeşitli bölgelerindeki konutların tasarım
özellikleri, konutun çeşitli mekanları ve barındırdığı işlevlerle ilgili geleneksel İran
konutlarının özelliklerini barındırmaktadır. Aynı zamanda, İran’daki geleneksel konutların
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mekanları, arasındaki ilişkiyi dış mekan ve iç mekan olarak arasındaki ilişki daha detaylı
bir şekilde incelenmiştir.
Çalışmanın hedefi ise sıcak ve kuru iklimi olan Kashan şehrindeki geleneksel konutların
mekansal organizasyonunu ve ulaşım tasarımını irdelemiştir. Kashan bölgesi’ndeki
geleneksel konutların iyi örnekleri olarak bilinen ve İran Kültürel Miras Kurumu
tarafından restore edilmiş 18 konut analiz için seçilmiştir.
Bu konutlar, organizasyon şekli, özel ve kamu mekanların ilişkisi, giriş tanımı, vs.
açılarından kıyaslamalı olarak irdelenmiştir; bu irdeleme neticesinde dikkate alınmış olan
konutlarda kullanılan tasarım prensipleri, mekanların düzenleme biçimi ve birbirleri ile
dışarıyla ilişkisi konusunda bazı genellemelere ulaşılmıştır.
Elmira Ardakani yazmış olduğu “Sitting on the Ground as an Important Factor in
Formation of Traditional Houses in Hot Arid Region of Iran” başlıklı olan tezde; İran’da
günümüze gelebilen en eski konutlar Safevi Dönemi’ne

(1501- 1722) ait olduğunu

anlatmaktadır. Elmira Ardakani’ye göre, Geleneksel konut yapımı, zamanında Avrupa
ülkeleri ile ilişkilerin çok geliştiği ve etkisinin İran kültürü, yaşam biçimi, mimari ve
sanatta açıkça hissedilmeye başlandığı Gacar/ Kaçar Döneminin (1781- 1858) ortasına
kadar sürmüştür. Bu yaşam biçimindeki değişimler, konutların tasarımında da farklı
biçimlerde değişimlere neden olmuştur. Bu bağlamda, İran’daki konutların iç alanındaki
malzemelerin mekan değişimine sebep olan en önemli etken ise mobilya kullanımı
olmuştur. O zamana kadar, İran’da insanlar yerde oturmaktaydılar ve mekanlar da bu
gerçeğe göre tasarlanmaktaydı. Mekanların Batı tarzına döşenmesi ile beraber, konut
mekanları da değişime maruz kalmıştı.
İran geleneksel konutları konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar
genellikle mekanların oluşabilmesi, çevresel konular, mahremiyetin rolü vb. konuları ele
alan tanımlayıcı çalışmalardır. Bu çalışma, İran mimarisini genel olarak tanımlamakla
başlar ve geleneksel konut tasarımında ele alınan birincil konularla devam eder. Bu
araştırma aynı zamanda modülerlik, İran mimarisinin mekan organizasyonunda önemli bir
düzen aracı olarak görülmektedir. Geleneksel konutlarda, bu modüler sistemi kullanılarak
iç mekanlar değişik kalıplara göre tasarlanmıştır.
“Study of the Impact of Culture on Qualitative, Structure of Residential Complexes in
Tahran” makalesini yazmış olan Ghazal Safdarian ve Farah Habib; Tahran'da uzun
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zamandır konut inşa edilmesinin aşırı derecede fazlalaştığını ve sonuç olarak bazı yaşam
faktörlerden etkilendiğini anlatmaktadırlar. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan yeni konut
tipleri, geleneksel konutların temel özelliklerin değişimlerini göz önüne alınmasıyla
birlikte çok hızlı bir değişime geçtiğini savunmaktadırlar. Konutların yapılışı, yaşam
çevresine ve sakinlerin sosyal ve özellikle kültürel konularına dikkat ve önem vermeyerek
yapıldığını beraberinde getirmiştir. Son birkaç yıldır konutların inşa edilmesi, ekonomik
bir araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca konut inşaat sektörünün hızlı artışı ile birlikte
yeterli kontroller olmadığından dolayı konutlar ise kültürel ve insanların yaşam tarzı
bağlamından bağımsız olarak yapılmakta olup geleneksel tutumlarının olmayışı
yüzündense düşük yaşam kalitesi ortaya çıktığını vurgulamaktadırlar.
Bu makalede birçok konut kompleksleri niteliksel, niceliksel ve kültürel açıdan
değerlendirilmiştir. Aynı zamanda çalışmalar, planlama, tasarım ve operasyon da dahil
olmak üzere her aşamadaki kavramlar ve çeşitli bileşenler arasında doğru bir ilişki bulmak
ve nihayetinde bazı öneriler geliştirmek için anketler kullanılmış ve sonuca varılmıştır.
Amin Faraji Mollaie ve Asadolah Rashedi’nin yazmış oldukları; “The Effect of Modernism
on Spatial-physical Development of Iranian-Islamic Cities such as Tahran” yazısında
Tahran’ın mekansal ve yapısal oluşumunu inceleyerek, modernizmin kent unsurlarının
üzerinde etki yarattığını analiz etmeyi ve değerlendirmeyi nicelikli olarak ele almışlardır.
Ayrıca Tahran'ın kent oluşumu ve ortaya çıkışını, modernizm ve postmodernizmin sosyoekonomik ve kültürel faktörlerin etkileri üzerinden tartışılmış ve Tahran’ın son 200 yıldaki
evrimi, yeni kavramların teşvik edilmesinde merkezi bir nokta olduğu sonucuna
varılmıştır.
Bu makalenin teori çalışması; Post modernizmi İran-İslam şehirleri, Tahran kentinin ortaya
çıkışı ve modernizm öncesi gelişimi, Tahran ve modernizm Birinci Pehlevi Dönemi
etkisinde, İkinci Pehlevi Dönemi’nden sonra Tahran şehrinin mekansal- fiziki gelişimi
üzerinde yapılmıştır.
Amin Faraji Mollaie ve Asadolah Rashediye’ye göre Tahran Gacar/ Kaçar Dönemi’nden
önce büyük kültürel ve tarihi değere sahipti ve kendine özel bir mekansal ve fiziksel kent
yapılışı vardı, modernleşmeyle birlikte ve Batı ülkesine gidip gelmekle Tahran’ın mimari
tarzı, kent yapılışı değişmeye başlamıştır ve bunun sonucunda insanların yaşam tarzı,
ihtiyaçları ve sosyal, kültür, politika ve ekonomik dalları değişmiştir. Pehlevi
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Dönemi’nden bu yana kentin oluşumu ve gelişimi İran’ın kendine özgün kültür ile aynı
hizada gitmemektedir ve modern dünyayla gelişmeye başladığı ve insanların yanlış
müdahaleler ile ortaya çıkmasından dolayı bu gelişim sistemi devam etmektedir.
19. yy’ın sonlarına doğru başlayıp ve 20.yy’ın başında Amerika ve Avrupa ülkeleri
ekonomi, teknoloji ve sosyo-kültürel ve bütün bilim dallarında hızlı bir değişim yaşamıştır.
Bu değişimin etkilerini, dönemin mimari eserlerinde de görmek mümkündür. Modernizm
ile birlikte geçmişte kabul edilen mimari üslupları reddedilip, yerine işlevsel mimarisi
kullanılmaya başlamıştır I. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen bu mimari eğilim, uluslararası
üslup olarak bilinmiştir. Basit geometrik formlar kullanarak, bezemeden uzak yapılar
yapılmaya başlamıştır. 20. yy’da, İran’ın Batı dünyasıyla iletişiminin artması sonucu
modern mimarinin etkileri bu ülkede de kendini göstermeye başlamıştır.
20. yy’ın başlarında (Reza Şah Dönemi) izlenen bu toplumsal dönüşüm ve değişim, aynı
zamanda modern mimari kendini yansıtmaya başladığı dönem olarak dikkate alınmaktadır.
Bu değişim en bariz şekilde temel yaşam birimi olan konutlarda kendini göstermektedir.
Buna bağlı olarak, Saereh Zabihi’nin yazmış olduğu “Evaluating the Effects of Modern
Movement on Contemporary Residential Buildings in İran’s Capital City- Tahran” tez
çalışmasında, İran’ın başkenti olan Tahran’da inşa edilen çağdaş konut mimarisi
üzerindeki modern mimarinin etkilerini araştırmıştır. Çalışma ise genel anlamda
mukayeseli bir çalışma olarak modernizmin etkilerinin İran’da üç farklı dönem temelinde
düşünülerek I. Pehlevi Dönemi (1925- 1941), II. Pehlevi Dönemi (1941- 1979) ve İslam
Devrimi sonrası (1979 sonrası) zaman diliminde incelemiştir. Çalışmanın analizleri,
belirtilen dönemlerin her birinden raslansal olarak seçilen 15, toplamda 45 konut üzerinde
yapılan saptamaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Modern mimarinin etkileri, plan şeması,
form, iç mekan, cephe düzeni, strüktür sistemi ve konut malzemesi gibi mimarinin temel
kriterlerine bağlı olarak analiz edilmiştir.
Bu tezde öncelikle modernizimin ne olduğunu ve bütün bilim dallarında nasıl etki yaratığı
anlatılmıştır ve mimari dalında tablolarda ve şemalarda seçkin binalar ve yapıların iç ve dış
alanı, binanın tam detayları analiz edilerek modern mimarinin karakter ve yapılış sistemi
anlatılmıştır. Diğer bölümündeyse Tahran’ın coğrafyası, kültürü, genel mimari karakteri
ise seçilen üç zaman diliminde anlatılmıştır. En önemli bölümdeyse tezin amacı olan
bölümde günümüzde olan konut binaları plan, iç alanın yapılışı, cephelerde binaların
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strüktürleri analiz edilmiştir ve elde edilen değişimleri sonuç bölümünde çözümlenip
kısaca anlatılmıştır.
Zabihi’ye göre dünyanın modernleşmesiyle birlikte İslam ülkelerindeki mahremiyet
konusu önemini yitirmektedir ve konutlardaki mahremiyet modernleşmeyle birlikte
tamamen arka plana itiliyor. İslam ülkelerinde bütün konutlarda merkezi bir alan ve cephe
kullanarak dış alandan korunmaktadırlar; bu nedenle insanlar özellikle kadınları
konutlarında rahatça yaşam sürdürmektedirler. Fakat modern mimarinin gelişiyle beraber
bütün kontlar değişime uğrayıp yavaş yavaş tek katlı ve iki katlı konutlar bir apartman
olarak üst üste dizilmişlerdir. Binaların cepheleri dış alanla temas ederek ve konutların iç
alanları modern cepheler kullanarak dış alandan görünmeye başlamıştır. Apartmanların
yapılmasıyla birlikte tek ya iki katlı konutların iç avlu ve mahremiyetleri tamamen
görünmektedir. Sonuç olarak insanların mahremiyetleri tehlike altında kalmıştır. Wahid
Julaihi ve Fatemeh Khozaei’nin yazmış oldukları, “Visual Privacy and Residential Facades
in Tradtional and Modern Houses Hot Arid Region of İran” başlıklı makalede, modern
mimarinin konutlardaki etkisini, konutların bulunduğu yerde ve planları özellikle
cephelerinde incelenmiştir. Yazarlar sonuç olarak analiz etikleri binalardan toplanan
bilgilerle, günümüz İran mimarisinde mahremiyet alanının ve insanların şahsi yaşamlarını
dış alandan korunması için konutların cephelerinde ve yapılış tarzlarında dikkat edilmesine
ve İran’ın kendine özgü mimarisini ele alarak binaları inşa edilmesi gerçeğine varmışlardır.
Bu yapılmış olan tez de ise İran- Tahran, Şemiranat Bölgesi’nde bulunan 1. ve 3. alanda
tarihi eser olan konutlar ve yeni çağdaş örnek ve ödül kazanan konutlarının Gacar/ Kaçar
Dönemi’nden şimdiki zamana kadar Batı ülkelerinin kültürü etkisinde kalarak değişim ve
gelişime uğradıklarının analizidir. Tam olarak bu çalışma konutların değişimini kültür ve
kimlik açısından incelemektedir.
1.4 Çalışmanın Metodu
Bu çalışma nitelikli olarak, Tahran konutlarının üç farklı tarih sürecinde (Gacar/ Kaçar,
Pehlevi, Çağdaş) dönemleri üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın analizi Tahran’da Gacar/
Kaçar Dönemi (1789- 1925), Pehlevi Dönemi (1925- 1979) ve İslam Devrimi sonrası
(1979- Günümüz) döneme kadar inşa edilmiş olan tarihsel değeri olan konutlar ve
günümüze ait örnek ve ödül almış konutlar üzerinde yapılmıştır ve konutların modern
dünyadan etkilenerek değişime uğradıklarını karşılaştırarak sonuca varılmıştır.
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Araştırma alanı olarak her üç dönemden ayrı ayrı konutlar (Gacar/ Kaçar Dönemi’ne ait
olan 4 konut ve Pehlevi Dönemi’ne ait olan 3 konut, Günümüze ait olan 4 konut )
seçilerek, toplam olarak 11 konut kültürel ve İran’ın geleneksel ve modern hayatına göre
incelenip değerlendiriliyor.
Çalışmanın analiz kısmı iki bölümden oluşmaktadır; birinci kısımda konutların genel
bilgileri, cephe özellikleri ve konumları, fotoğrafları, cephe çizimlerinden oluşmaktadır.
İkinci kısımda ise konutları tarih sürecinde ayrı ayrı karşılaştırıp, değerlendirerek nihai
sonuca varılmıştır.
1.5 Çalışmanın Sınırı
Bu çalışma Tahran, Şemiranat 1. ve 3. bölgesinde bulunan tarihsel ve önemli konutlarının
cephesi üzerinde yapılan analizle kısıtlanmıştır (Şekil 1. 1).
Çalışma, alan olarak İran başkenti olan Tahran kenti son 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın
başlarında, Batı ülkelerin kültürü etkisinde kalarak politik- sosyal yaşamda ve hatta
kültürel olarak değişimini göstermiştir. Bunun sonucunda İran geleneksel mimarisi de
değişmeye ve modernleşmeye başlamıştır. Son 80 yıllarında çağdaş dönemde ise değişim
ve dönüşümleriyle mimari binaları özellikle konutlar açısından çeşitli örnekler
içermektedir. Bu değişimler konutların planlarında, cephelerde, alan kalitesi, bina
elemanları ile malzeme ve teknikte gözükmektedir.


Rahnema Konutu ve Sheykh Khaza’l Konutu, Alizade Konutu, Kiyanian Konutu
(Gacar/ Kaçar Dönemi)



Shaeran(Şairler) Konutu ve Nima Yushij Konutu, Jalal-i Al- Ahmad ve Simin
Danevshvar Konutu (Pehlevi Dönemi)



4 örnek konut ise Çağdaş Dönemden (4 Modern seçkin konut örneği)
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Şekil 1.1: Şemiranat 1. ve 3. bölgesinde bulunan tarihsel ve önemli konutlarının haritadaki
konumları (https://www.google.com/maps)
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BÖLÜM 2
TAHRAN- ŞEMİRANAT BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Genel olarak bölgenin coğrafi etmenleri, konutların şekillenmesinde büyük bir etkiye
sahiptir. İran - Tahran mimarisinde de coğrafi koşulların binalarda, özellikle konutlardaki
etkisini ve yansımasını görmek mümkündür.
1985 - 1991 yıllarında, Mahmud Tavassoli ve Kasmayi tarafından yazılmış olan “İklim ve
Mimari” adındaki kitapta iklimin mimarideki yansıması ve binaların iklim ve coğrafyayla
ilişkili olarak nasıl inşa edilebileceği hakkında bilgiler verilmiştir. Tavasoli ve Kasmayi,
beş bölümden oluşan “İklim ve Mimari” adlı kitapta hava koşulları, güneş ve rüzgarın,
havalandırmaların etkisini ve binaların iklim koşullarını dikkate alarak nasıl doğru inşa
edilebileceğini anlatmaktadır (Tavasoli, 1985; Kasmayi, 1991).
Kasmayi ve Ghobadian’a göre İran’daki geleneksel konutlar, şehirler, evler, rüzgar ve
güneş etkilerini dikkate alarak coğrafi koşullardan yararlanarak inşa edilmişlerdir
(Kasmayı, 1991; Ghobadian, 2004). Bunun sonucunda İran geleneksel mimarisini iklimsel
özellikler açısından dört bölgeye ayırarak analiz etmişlerdir (Şekil 2. 1). İklim koşullarının
olumsuzluklarından korunmaya ve olanaklarından faydalanmaya odaklanan geleneksel
mimari ürünlerinin inşasında, çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu da yapılarda plan
açısından, farklı mekan organizasyonlarına neden olmuştur (Ghobadian, 2004).
Bu tezin çalışma alanı olarak belirtilen Tahran– Şemiranat, “Kasmayi ve Tavasoli’nin
İklim ve Mimari” kitabındaki analiz edilmiş olan dört bölgeden birisidir.

Şekil 2.1: İran geleneksel binalar iklimsel özellikler açısından dört bölgeye ayrılmışlar ve
iklimlerine uygun olarak inşa edilmişler (Kasmayi, 1991)
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2.1 Coğrafi Konum
Tahran (Farsça :  ;استان تهرانOstān-e Tehrān), İran'ın en büyük 31. eyaleti ve İran’ın
başkentidir. İran platosunun kuzeyinde yer alıp ve 18.909 km ( 730 km2 ) alanı kaplar.
Kuzeyinden Mazenderan, doğusundan Semnan, güneyinden Kum şehri, batısında ise
Elburz Dağları ile çevrilidir ve Hazar Denizi’nin 105 km güney-güneybatısında yer
almaktadır (Mahmoodian, 2007), (Şekil 2. 2).

Şekil 2.2: Tahran'ın İran haritasındaki konumu (http://nazarca.com/iran-medeniyeti)
Tahran’ın enlemi 42’ ve 35 °, boylam ise 25’ ve 51°dır (Mahmoodian, 2007).
Eksen eğiliminden dolayı yer küresi güneşin çevresinde yıllık dönüşünü gerçekleştirmek
için güneş ışınlarının yansımasında değişim yaratarak yazın ışınlar dikey ve kış başlarken
eğilimli olarak Tahran yüzeyine yansımaktadır (Mahmoodian, 2007), (Şekil 2.3).
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Şekil 2.3: Zeminin güneşin çevresinde yıllık dönümünün ve Tahran yüzeyine yansımasının
göstergesi (Mahmoodian, 2007)
İran’ın kuzey bölgesi en yüksek noktası olarak nitelenen Tahran, deniz seviyesinden en
yüksek noktası 5678 m. Demavend Dağı ve en alçak noktası 790 m. Varamin ovalarıdır.
Meralar 12.800 Km2, ormanlar 330 Km2’ den fazla alanı kaplar. Eyaletin en büyük nehirleri
Kerec Nehri ve Jajrud Nehri’dir (Mahmoodian, 2007), (Şekil 2.4).

Tahran

Şekil 2.4: Tahran’ın jeomorfolojik özelliği (Mahmoodian, 2009)
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Şemiranat Bölgesi (Farsça: )شهرستان شمیرانات, Tahran eyaletinin 14 ilçesinden biri olarak
belirlenmiştir. 2016 yılı itibariyle toplam nüfusu 44.061, yönetim merkezi ise Şemiranat
ilçesidir (Zanghisheh, 2015).
Tahran eyaletinin kuzeyinde yer alan Şemiranat Bölgesi, deniz seviyesinden en yüksek
noktasına (Tuçal) 3975 m. civarındadır. Şemiranat kuzey deki Mazandaran eyaletine, Nur,
Amol kentlerine, doğudan Damavand kentine, güneyden Tahran ve Varamin kentine
bağlıdır, batıdan ise Elburz eyaleti ile sınırlıdır (Mahmoodian, 2007), (Şekil 2. 5).
Şemiranat’ın merkezi olan Tajrish üç semte ayrılır; Merkezi, Lavasanat ve Rudebare
Gasran. Şemiranat’ın enlemi (Doğudan boylamı 26’ ve 51 ° civarındadır) ve (Kuzeye
doğru 49’ ve 35° civarındadır), deniz seviyesinden 1500 m. yüksekliğindedir
(Mahmoodian, 2007).

Şekil 2.5: Şemiranat Bölegisi’nin Tahran haritası üzerindeki konumu
(https://www.google.com/maps)
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2.2 İklim ve Arazi Koşulları
Tahran karasal iklime sahip olduğundan, güney bölgelerinde iklim, sıcak ve kuru iken,
kuzeydeki dağ bölgeleri yarı nemli, soğuktur.
Şekil 2. 6’da görüldüğü gibi yeşil renk ılıman iklimini ve kahve renk sıcak- kuru iklimi, gri
ise soğuk iklimini göstermektedir.
Şekil 2. 6’da gösterildiği gibi Tahran, kuru– sıcak ve soğuk bölgesi temsil eden gri ve
kahve renklerinin ortasında olduğundan dolayı karasal iklime sahiptir. Ama ılıman
bölgesine de yakın olduğundan dolayı Tahran’ın kuzey bölgeleri ılıman iklimine de
sahiplerdir (Şekil 2.6).

Şekil 2.6: İran iklim haritası (Shahvazian, 2016)
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Tahran’ın en önemli rüzgâr akışı, Tuchal esintisi olarak bilinmektedir. Gece boyunca
Alburz dağının soğumasıyla birlikte, Tuchal eteğinde başlayan ağır rüzgar esintisi dağın
aşağı kısmına doğru esmektedir. Sonuç olarak geceler kuzeyden başlayan hafif esintiler
Alburz yüksekliklerine oradan şehre doğru devam edilmektedir.
Yazları genellikle sıcak ve kuru geçer, kışlar ise genellikle soğuk ve karlıdır. Kış mevsimi
bu bölgede erken başlar ve ortalama olarak karın yerde kalma süreci 90 gündür. Kış
mevsimi en erken zamanda yani kasım ayında başlar ve yaz ise kış kadar erken başlar yani
Nisan ayında havalar yüksek derecede sıcak olur; yılın en sıcak ayları Temmuz ayın
ortasından Eylül ayına kadardır ve bu sıcaklık 28°C, 30°C civarındadır. En soğuk ayları ise
Aralık- Ocak dönemindedir ve sıcaklık ortalaması 1°C civarındadır. Şu ana kadar tespit
edilmiş düşük sıcaklık -15°C'dir.
Tahran yılın çoğunu düşük seviyeli rutubetten faydalanmaktadır bu nedenle rutubet sıcak
günlerde kuruluğu beraberinde getirmektedir. Yaz boyunca, nem oranı her gün en az
30%’dır, ama sabahın erken saatlerinde nem oranı 30 – 40% ulaşmaktadır (Mahmoodian,
2007).
Nem oranı düşük olduğundan sıcaklık fazla hissedilmemekte, gece ve gündüz arasındaki
yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık arasındaki farkı çok fazladır. Yüksek sıcaklık 41° C ve
düşük sıcaklık -8℃’dır. Sonuç olarak yıllık yağış miktarı kış mevsiminde maksimum
olarak yaklaşık 200 mm'dir. Kısaca, eyaletin güneyinde yarı kurak bozkır iklimi ve
kuzeyinde soğuk dağ iklimi görülmektedir (Tablo 2.1).
Bu nedenle Tahran, kuzey bölgesindeki Alburz dağlarından etkilenerek en düşük düzeyde
olarak ılıman ve düşük seviyede nemli havaya sahiptir. Sonuç olarak çalışma alanı olarak
seçilen Şemiranat Bölgesi Tahran’ın kuzey bölgesinde konumlanmış olması nedeniyle
ılıman iklime sahiptir. Bu bölgede yaz ve kış arasında farklılıklar ciddi derecede yüksektir,
en yüksek ısı yazda 39.6℃ ve en düşük ısı kış mevsiminde -11.4℃’dir. Yıllık yağmur
miktarı 641.4 olduğundan dolayı tam olarak bir tropikal bölgesi olarak bilinmektedir
(Mahmoodian, 2007).
Bölge yağışlı olma nedeniyle çam, söğüt, meşe, çınar, akasya, dişbudak, karaağaç ve diğer
ağaçları görmek mümkündür. Kekik, melek otu, fumaria, dafne, (Buttercup) düğün çiçeği,
geven gibi özel ve tıbbı bitkilerde bu bölgede bulunmaktadır (Bahman Pour ve Salajghe,
2012).
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Tablo 2.1: Tahran’ın Şemiranat ve kuzey merkezi bölgesinin sıcaklık ve yağmur miktarını
gösteren endeks tablosu (Mahmoodian, 2007)
Şemiranat Tahran’ın

Aghdasiyeİklim Endeksleri

Kuzey

Merkezi

Yükseklik 1418.6 M

(Shemiran)
Küzeyi

Tahran’ın
Yükseklik 1548
Yüksek ısı

39.6

41

Düşük ısı

-11.4

-8

Yıllık ortalama sıcaklığı

15.62

16.21

En fazla yıllık yağmuru

641.4

511.4

En az yıllık yağışı

233

194

Yıllık ortalama yağmur 425

302

miktarı
Bir

günde

en

fazla 54

60

Yağmurlu günlerin yıllık 93

79

yağmur miktarı

ortalaması
Buzlu günlerin sayısı

87

82.4

Güneşli günlerin saatleri 2769

2818

(Yıllık)

Yukarıdaki tabloya bakılırsa kuzey bölgeleri özellikle Şemiranat Bölgesi çoğunlukla
yağmurlu ve nemli havaya sahiptir bu nedenle binaların inşaatı ılıman, yarı nemli-sıcakkuru bölgelere uygun olarak yapılmaktadır.
Bölüm Sonucu
Bölüm 2’de verilmiş olan bilgilere göre karasal iklime ait mimari özellikleri, rüzgarlardan
korunmayı sağlayacak, birbirine yakın, ısı kayıplarını azaltıcı ve iç içe geçmeli, kademeli
iç mekanlar, mümkün oldukça güneşten yararlanılan yapılar olarak ortaya çıkmıştır. Gacar/
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Kaçar Dönemin’de binalar ve konutlar iç içe ve yan yana yapılmaktaydı. Sokakların yolları
birbirine bağlantılı ve dar bir biçimde yapılmaktaydı (Şekil 2.7).

Şekil 2.7: Tahran’ın Gacar/ Kaçar Döneminin şehir düzenini ve binaların yan yana dar
sokaklarda yapılışlarını gösteren fotoğraf (Saleki, 2007)
Pehlevi Dönemin’de konutların çoğu apartman olarak inşa edilerek, şahsi konutlarla yan
yana konumlanmaktaydı. Sokaklar Gacar/ Kaçar Dönemi’ne göre daha geniş ve düz yollar
olarak yapılmaktaydı (Şekil 2.8).

Şekil 2.8: Tahran’ın Pehlevi Döneminin sonlarındaki şehir düzenini değişimini, konutların
apartman olarak yapılmış olmalarını ve Gacar/ Kaçar Dönemi’ne göre daha geniş sokakların yapıldıklarını gösteren fotoğraf (Saleki, 2007)
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Cumhuriyet Dönemin’de ise şehir planlamasında da bazı değişiklikler oldu. Sokaklar
Pehlevi Dönemi’ne göre daha genişledi ve konutlar düzenli bir şekilde sıralı ve yan yana
konumlanmışlardı ve günümüze dek bu düzen devam etmektedir (Şekil 2.9).

Şekil 2.9: Tahran’ın İslam Cumhuriyet Dönemin’de ki sokakların daha geniş yapılmalarını
ve konutlar düzenli bir şekilde sıralı ve yan yana konumlanmalarını gösteren fotoğraf (Saleki, 2007)
Kırsal bölgede konutların oda ve eyvan(teras) duvarları yüksek tutularak inşa edilmiştir.
(Şekil 2.10) Sokaklar ve yapıların konum ve yerleşimi ise rüzgârın estiği yöne bağlıdır.

Şekil 2.10: Bilinen Tahran konutlardan birisi olan Pirnia Konutu. Konutun ikinci katındaki
oda ve balkon duvarları birinci katın duvarlarına göre daha yüksek tutularak inşa edilmiştir (Soltan Zadeh, 2013)
Ilıman bölgelerde yaz mevsiminin serinletici rüzgârlarından faydalanmak, kışın da
korunmak gerekmektedir. Kışın güneş ışınlarının duvar ve çatı tarafından iç mekana
aktarılması sağlanırken, yaz mevsiminde güneş ışınlarından korunma ve yapıların
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gölgelenmesi istenmektedir. Bu nedenle konutların avlu ve bahçe kısmında bitki örtüsü
kullanılmıştır (Şekil 2.11), (Şekil 2.12). Ilıman bölgelerde bulunan yapılarında bodrum kat
bulunmamaktadır (Ghobadian, 2004).

Şekil 2.11: Konutlarda güneş ışınlarından korunmak için bitki örtüsü kullanılmaktadır
(Ghobadian, 2004)

Şekil 2.12: Güneş ışınları ve sıcaklığı çatı ve duvar tarafından konutun iç alanına
aktarılmaktadır. Sol çizimde karasal iklimli bölge bina tipi, sağ çizim
ise ılman bölgenin bina yapılış sistemini göstermektedir
(Ghobadian, 2004)
Genellikle konutlarda turuncu ve sarı renk kullanılır. Pencere boyutları büyük değildir ve
genellikle konutun zemininden yarım kat yüksek olarak yapılır (Şekil 2.13). Dış duvarlar
yüksek yapılır ve bahçe ve avlularda uzun ağaçlar kullanılır. Sonuç olarak binaların
duvarları neme dayanıklı ve genellikle tuğla ve taş yapılır ve sıvayla kapatılır (Şekil 2.14).
Endüstri devriminden sonra teknolojinin ilerlemesiyle birlikte soğuğa ve sıcağa, neme
dayanıklı yeni taş, tuğla ve ahşap malzemeler kullanılmaktadır.
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Şekil 2.13: İç mekanın ısısı dış alana sızmaması için küçük panjurlu ve ya kapaklı
pencere kullanılır ve genellikle konutun zemininden yarım kat yüksek
olarak yapılmaktadır (Ghobadian, 2004)

Şekil 2.14: Binaların duvarları neme dayanıklıdır ve genellikle tuğla ve taştan yapılır ve
sıvayla kapatılır (Rahmani, 2016)
Mahmoodian’ın “Glance at Tahran From the Beginning Until Now” adlı eserinde,
Tavasoli ve Kasmayi’nin yazmış oldukları “İklim ve Mimari” kitabını destekleyecek
şekilde, şekil 2.15 gösterildiği gibi gölgelerin değişimi ve güneşin doğuşu ve batışını
dikkate alarak, konutların sıcak aylarda güneş ışığından korunmaları ve soğuk aylarda
güneşin ışığından faydalanmalarını sağlayabiliriz (Mahmoodian, 2007).

Şekil 2.15: Güneşin doğuş ve batışıyla, gölgelerin değişimi (Mahmoodian, 2007)
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Elburz dağları tepelerine yakın olan bölgelerde genellikle kırma çatı kullanılmakta ve
dağın zirvesine yakın olanlarda ise düz çatı kullanılmaktadır. Kırma çatı genellikle düz
çatıdan daha işlevseldir çünkü yağmuru kolaylıkla çatıdan uzaklaştırır. Ama ham tuğla ve
kerpiç denilen malzemeden yapılmış olan çatılarda yağmur ve karın rutubetine karşı
koyamadıklarından, çatı nemlenme ve bozulmaya başlar. Bu nedenle yağmur ve kardan
hemen sonra küçük bir silindir kürekle çatı temizlenir, yağmurun delik ve çatlaklardan
sızabileceği yolların önü kapanır. Soğuk iklimde kullanılan düz çatı konuta herhangi bir
sorun yaratmaz, çünkü çatıda biriken karlar ısı yalıtımı olarak konutun iç ve dış alanının
hararetini korumaktadır. Genellikle kırma ve düz çatılarda kullanılan malzemeler ahşap,
kil, tuğla ve kerpiç’tir.
Geleneksel konutlarda karların ve buzların çatıda birikmemesi için kırma çatı
kullanılmıştır; aynı zamanda saçaklarda biriken buz kütlelerinin tehlikeli inişlerini önlemek
adına ve yağmurlu, karlı mevsimlerde konutun iç alanına kar ve yağışın sızmaması için
yüksek geniş seki yapılmıştır ve içe gömülü iki taraflı kapı kullanarak karın yolu
kapatmasını engellemiştir. Konut inşa edilirken kar ve yağmurun konutun iç alanına
girmemesi için zeminden yüksek olarak yapılmıştır (Şekil 2.16).

Şekil 2.16: Konutlarda kar kütlelerden korunmak amaçla yapılan saçaklar ve yağmur ve
karın konutun iç alanına sızmama adına yapılan içe gömülü sekili kapılar
(Heydari, 2016)
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Şekil 2.16a: Konutlarda kar kütlelerden korunmak amaçla yapılan saçaklar ve yağmur ve
karın konutun iç alanına sızmama adına yapılan içe gömülü sekkili kapılar
(Heydari, 2016)

Kuzey bölgeleri özellikle Şemiranat Bölgesi çoğunlukla yağmurlu ve nemli havaya sahip
olduğundan dolayı bitki örtüsüne sahiptir. Bu nedenle Şemiranat Bölgesi’nin konutları
gölge altındadırlar ve serin esintiden yararlanıyorlar. Ağaçlar ise hem gölge yaratmak için
ve aynı zamanda kış aylarında soğuk- kuru havaya sahip olduğundan dolayı, ağaçlar sert
rüzgara karşı koymak için kullanılır ve en önemlisi bölgenin kirli havasını temizletmek
amacıyla ekilirler ve kullanılırlar (Tavassoli, 1985; Kasmayi, 1991).
Aynı zamanda Tahran’ın ani fiziki gelişimi ve büyümesi, çevresel kaynakların ve ekolojik
koşulların dengesini değiştirme ve bozulmasına sebebiyet vermiştir. Sonuç olarak aktif
faylar ve Tahran’ın yüzeyinde oluşan depremler şehrin büyük ve güçlü tehlikeleri olarak
geniş alanlarda ağır tahribat verme ihtimalleri yüksektir. Sübsidans, kuzeydeki Niyaveran
ve güneyde Mahmudiye faylarına sınırlıdır.
Bu sübsidansler çoğunlukla C alüvyonlarındandır. C alüvyonlar sert değillerdir ama bu
gurupta bir tür katmanlar görünmektedir. Katmanların içeriğinde homojen moloz taşı,
çakıl, kum, silt bulunmaktadır (Şekil 2.17).
Sonuç olarak kuzey bölgesinde yapılan binalar depreme dayanıklı olarak yapılmaktadır ve
aynı zamanda sübsidanslardan oluşan homojen moloz taşı, çakıl, kum, silt taşlar ve
malzemeler binaların yapımında kullanılmakta olup Tahran’ın sanayi ticaretinde de
kullanılmaktadır.
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Şekil 2.17: Deprem bölgelerini gösteren şekil. 1. ve 3. Şemiranat bölgesi’ndeki deprem
oranı 40- 80 dir (moloz taşı, çakıl, kum, çimento, silt üreten bölgelerdir)
(Tavassoli, 1985; Kasmayi, 1991)

2.3 Ekonomi ve Nüfus
Ülkenin başkenti olan merkezi Tahran, 1778 yılında başkent olmuştur ve bugün, sosyal ve
ekonomik yönden İran'ın en gelişmiş eyaletidir.
Tahran’ın 2016 yılında 18.587.453 nüfusu vardır. Eyalette 13 ilçe, 43 belediye ve 1358
köy bulunmaktadır.
Nüfusunun % 86,5 kentsel alanda, %13.5'i kırsal alanlarda yaşamaktadırlar. Tahran 1961
yılından bu yana İran'ın dört bir yanından göç almaktadır (Şekil 2.18).
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Şekil 2.18: Göçmenlerin nüfus merkezi (Tahran). Tahran’ın her bir yanındaki şehirlerden
gelen göçmenlerin oranı (Samvelian, 2009)

Sonuç olarak başka il ve ilçelerden farklı kültüre sahip olan insanlar Tahran şehrine göç
ederek, Tahran’ın kendi öz kültürünün değişmesine ve aynı zamanda mimari yapım
tarzının değişimine sebep olmuştur. Nüfusun artmasıyla birlikte konutların sayısı da hızla
artırılmış ve çoğunlukla konutlar bölgenin iklimine ve kültürüne göre yapılmamıştır.
Genel nüfus ve konut sayımına göre 2016 yılında, 4. ve 5. , 15. , 2. , ve 14. bölgelerin sıra
olarak en fazla nüfusa sahip oldukları tespit edilmiştir. Aşağıda ki grafikte 22 alanı
göstermektedir (Tablo 2.2).
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Tablo 2. 2’de gösterildiği gibi 1 ve 3 numara Şemiranat Bölgesi’nin nüfus artışını
göstermektedir. Yapılmış olan analizlere göre Şemiranat Bölgesi gelişmekte oldu halde
halen orada yaşayan insanlar öz kültürlerini ve iklim şartlarına göre inşa ettikleri konutları
korumaktadırlar.
Tablo 2.2: Tahran’ın genel nüfus diyagramı (Kırmızı dikdörtgen 1. ve 3. Şemiranat
Bölgeleri’dir) (Azar, 2011)

Bölüm Sonucu
2016 Kasım ayında şahsi apartman sayısı 19,954,708 rakamına ulaşmıştır. Yani konutların
oranı %31.8 apartman ve %68.2i tek katlı ve iki katlı şahsi konuttan oluşmaktadır (Tablo
2.3). Sonuç itibariyle 2016 yılından başlayarak şahsi tek ve iki katlı konut kullanım kültürü
gitgide azalmakta, ancak yeni yaşam tarzı olan apartman yaşam alanı kullanılmakta olup
işte bu tarz tercihi İran kültürünün değişiminde etki yaratmaktadır. Eskiden şahsi evlerin
konumlanması ve yan yana dizilerek inşa edilmesi tercih edilirken günümüz mimarisinde
üst üste apartmanlar yapılmaktadır. Dolayısıyla bu değişim sonucu komşuluk duygu ve
sorumluluk da devrime uğramış durumdadır. Nitekim her konutda şahsi ve özel olarak
kullanılmakta olmuş olan alanlar bugünse apartmanda yaşayan insanların ortak alan ve
genel paylaşım ortamına dönüşmüştür. Toplam olarak nüfus artışı mimari kültürünü de
geliştirip değiştirmiştir ve insanların sosyal kültürünü, yaşam tarzını da etki altına almıştır.
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Tablo 2.3: Tahran’da tek ve iki katlı şahsi ve apartman konutlarının kulanım sayısı
(Azar, 2011)

Tahran’ın asıl sakinleri Farsça ve Şemiranat Bölgesi ise Mazandaran aksanı (lehçe)
kullanmaktadırlar. Farklı etnik gruplardan gelen insanların bu şehirde yaşamalarından
dolayı, Azeri, Gilaki, Mazani, Ermeni, Arap, Lor aksanlarının kullandığı da görülmektedir.
2.4 Tarihçe
Tahran kelimesi gramer açısından, (Part ve Sasani) dilinden kaynaklanmıştır. İslam
öncesine dayanan bu bilgilerde Yaghut Homavi, eski meşhur Arap coğrafyacı, 780 yıl
öncesi Tahran hakkında şöyle yazmıştır: Tahran’ın Damme ve Kesre’li R ve en sonunda N
harfi acem kelimesinden kaynaklanmıştır.
Tahran’da yaşayanlar, “TA” harfi yerine “TE” olarak telaffüz etmişlerdir. Tahran, Rey
bölgesinin büyük bölgesi olarak tanımlanmıştır ve birbirlerinden çok az mesafeye
sahiplerdir (Moajemol Beladin ve Kariman, 1069).
Tahran, Rey şehri ve Tuçal dağının eteğinin ortasında bulunan geniş plato olarak tanınırdı
şimdi ise büyük Tahran her bir yerini kaplamıştır (Şekil 2.19).
Yüz yıllar önce Rey şehrine gidip gelen insanlar bu platoyu çukur olarak bilirlerdi ve genel
olarak o bölgeyi ziraat, otlatma, tarım, kuru tarım olarak kullanmışlardır.
Mimari olarak, insanlar 1801 ile 1900 günleri arasında bu ormanlık ve bahçeli bölgede
çadırlarda yaşamışlardır ve doğal malzemeler (çamur ve taş yığmaları, ağaç, bitkiler)
kullanarak kendilerine konut inşa etmişlerdir (Mahmoodian, 2007), (Şekil 2.20).
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Şekil 2.19: Tahran, Tuçal dağin eteğinin ortasında bulunan geniş bir karstik platosudur.
Eskiden Tahran, alüvyolu bir bölgeydi ve Şemiranat Bölgesi ise dağlık ve taşlı
bir bölgeydi (Jafari, 2005)

Şekil 2.20: Tahran’da ki insanlar 1801 ile 1900 günleri arasında (çamur ve taş yığmaları,
ağaç, bitkiler) kullanarak kendilerine konut inşa etmişlerdir (Heydari, 2016)
Ormanlık ve dağınık bahçeler, çukurlar ve yığınlardan oluştuğundan o bölgeye Tah-Ran
adı verilmiştir. Terminoloji açısından, Tahran kelimesi iki kısımdan oluşmaktadır. Tah,
aşağı ve alt olarak tanımlanır, Ran veya Run, yer ve etrafında yükseklerden oluşan yer
olarak anlamındadır.
Bu bölge 1600 m. yüksekliğinde olan kuzey Tajrish tarafından Tuzlu Kumgölü’ne ve 800
m. yüksekliğinde olan Rey şehrinin güney doğu tarafına bir eğime sahiptir. Ve bütün
nehirler ve akarsular bu yönden geçmektedirler, sonuç olarak çukur görünmesi bir göz
hatasından kaynaklanıyordur (Şekil 2.21), (Şekil 2.22).
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Şekil 2.21: Yukardaki resim Tahran’ın haritadaki konumunu ve kırmızı bölge ise
Şemiranat Bölgesi’ni göstermektedir. Bütün nehirler ve akarsular haritada
göründüğü gibi Şemiranat (Tajrish) yönünden geçmektedir (Jafari, 2005)

Şekil 2.22: Bu resim Henri Rene Dalmany’nın yazdığı “Bahtiyari’den Horasan’a Sefer”
adlı kitabından alınmıştır (Resimde de görüldüğü gibi Tahran dağların
ortasında bulunduğundan Rey şehrinin güney doğu tarafına bir eğime sahip
olduğudan, çukur gibi görünmektedir) (Jafari, 2005)

Tahran, günümüzde ülkenin siyasi ve hakimiyet merkezi olarak (3000- 4000 M.Ö)
dayanan bir tarihe sahiptir. Küçük bir köy olarak tanılan Tahran, Aşkanian (Part)
Döneminde (MÖ 247–MS 224), “Arasakiya” ve “Arshkiya” adı verilmişti ve Sasanlılar
Döneminde (MÖ 224– MS651) ismi Rey şehri olarak değişildi. Tahran aslında Gasran
bölgesinin yeşillik bölgesi olarak tanımlanmıştı. Yeşillik alan olduğundan dolayı ve iklim
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olarak ılımlı bir havaya sahip olduğundan bu bölgedeki konutlarda ahşap ve taş kullanılırdı
ve her ailenin kendine özgün bahçe ve tarım yapacakları alanlara sahiplerdi.
Tahran’ın ilk olarak Abdullah Muhammed İbn Hamed Tahraniye Razi’nin tarafından (831884) kaynaklara yazıldı.
Tahran’ın kısaca tarihi: 1220 yılında, Rey kentinin Moğollar tarafından yıkılmasından
sonra, halkın büyük çoğunluğu, küçük bir köy olan Tahran’a yerleşti. 16. yüzyıl
ortalarında, tarım, ticaret ve el sanatları merkezi durumuna geldi.
Safevilerden sonra “Dış Gasran” olarak belirlenen Tahran gelişmeye ve büyümeye başladı
ve şöhret sahibi oldu ve en sonunda başkent olarak nitelendi.
Şah I. Tahmasb 961 AH (1524-1576) Döneminde etrafı surla çevrildi, Bu surlar 114
kuleden ve 14 kapıdan oluşmaktaydı, 114 kulenin yapılışı Kur’an- i Kerim surelerinde
kaynaklanıyordu (Şekil 2.23), (Şekil 2.24), (Şekil 2.25).
Surlar yüksek kalın duvarlar olarak taş ve tuğladan yapılmıştır, 14 kapıl ise ahşaptan
yapılmıştır. Surların üst kısımlarında küçük pencere açıklıkları bırakarak, askerlerin sur
dışındaki gelen gidenleri görmeleri ve düşman saldırısına karşı önem almaları sağlanmıştır
(Mahmoodian, 2007 ve Shiriyan, 2012).

Şekil 2.23: Şah I. Tahmasb Dönemi’nde 961 AH (1524-1576) Tahran’ın etrafını surlar
arasına aldı. 1851 yılında Voyage en Perse, Avec Flandin, éd. Gide et Baudry
tarafından çizilen bu resimde 114 kuleyi ve suru göstermektedir (Jafari, 2005)
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Şekil 2.24: Şah Tahmaseb Dönemi’ndeki Tahran’ın sur duvarları ile çevrilmiş olduğunu
gösteren resim (Bu resim Jeams Mourionun İran’dan Gostantaniye Sefer adlı
kitabından alınmıştır) (Jafari, 2005)

Şekil 2.25: Tahran’ın Şah Tahmaseb Dönemi’ndeki haritası. Şehirin etrafı surla
çevrilmiştir (Bu surun ismi Tahmaseb Suru olarak bilinir ve surun içinde
isimleri ile yazılmış olan 7 dervaze bulunmaktadır. Yıl (1524-1576))
(Jafari, 2005)
Ağa Muhammed Han’ın tahta geçmesiyle, Gacar/ Kaçar Hanedanlığın başlangıcıyla,
Tahran, Ağa Muhammet Han tarafından 1645 yılında Şiraz yerine başkent olarak seçildi ve
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kentleşme başlamış oldu. Tahran yaklaşık 100 yıl öncesi Rey şehrinin bir kasabası olarak
bilinirdi ama şimdi Rey, Tahran’ın bir bölgesi olarak bilinmektedir. Ağa Muhammed
Hanın fermanıyla Tahran Şah Tahmaseb Dönemi’ndeki hisarda gelişmeye başladı.
Hisarın giriş kapısının duvarları yüksek ve süslü, tasarımlı duvarlarla inşa edilmişti ve
Dervaze denilen hisar yüksek minarelerle kaplanmıştı, Dervazeye giden yol taş kopru
olarak yapılmıştı (Şekil 2.26).

Şekil 2.26: Ağa Muhammed Khan Dönemi’ne ait Tahran kent hisarı. Fotoğraf da
göründüğü gibi köprü doğrultusunda bulunan büyük dervaze, şehrin giriş
kapısı olarak kullanılmaktaydı (Jafari, 2005)

Hisarın iç kısmında oluşan kent gitgide gelişmişti ve konutlar tuğla ve taşlardan yapılarak
bitişik düzende inşa edilmişti. Tahran’ın gelişmesiyle ve kentleşmesiyle birlikte insanlar
yeni kültüre sahip olmuşlardır. Eskiden göçebe olarak bilinen bu bölgenin insanları,
Tahran’ın gelişmesiyle birlikte yaşam tarzları ve kültür seviyeleri yükselmeye başlamıştır,
Ağa Muhammed Han Döneminde konutların yan yana inşa edilmesiyle ve yeni yaşam tarzı
ve yeni konut mimarisiyle birlikte insanlar komşuluk ve dostluk, bir kentin ahalisi olmayı
öğrenerek sosyal kültüre sahip olmuşlardı.
Ağa Muhammed Han’ın Döneminde yapılan köşk simetri olarak yapılmıştır ve yüksek
duvarlar kullanarak mahremiyeti korumuşlardır. Köşkde geometrik ve renkli camlı
pencereler kullanarak köşkün iç alanında renkli motive edecek alan yaratmışlardır ve aynı
zamanda bölgenin sıcak ve kuru olduğundan dolayı, güneş ışığın yarıya indirilmesi
açısından renkli ve küçük karelere ayrılmış cam pencereler kullanılmıştır (Şekil 2.27).

31

Şekil 2.27: 1851 yılında Voyage en Perse, Avec Flandin, éd. Gide et Baudry tarafından
yapılmış olan bu resim, Ağa Muhammed Han’ın sur içinde ki köşkünü
göstermektedir (Jafari, 2005)

Diğer konutlar ise sade ve süssüz olarak yapılmıştır, iç alanlar ise insanların sosyal
seviyelerine göre tasarlanıp döşenmiştir. Genellikle bütün binalar tuğla ve küçük taşlardan
yapılmıştır ve kapı ve pencere gibi elemanlarda ahşap kullanılmıştır (Şekil 2.28), (Şekil
2.29).

Şekil 2.28: Ağa Muhammed Han Dönemi’ne ait olan bu fotoğraf, Tahran’ın Moğullar
tarafından istilaya uğradığını göstermektedir (Fotoğrafda göründüğü gibi
konut ve dükkanlar sade ve süssüz olarak yapılmışlardır) (Jafari, 2005)
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Şekil 2.29: Konutların yan yana, sade ve süssüz olarak yapılmalarını ve sade yaşam tarzını
gösteren fotoğraf (Jafari, 2005)

Şekil 2.29: Konutların sade ve süssüz olarak yapılmaları ve sade yaşam tarzını gösteren
resim (Jafari, 2005)

Fath Ali Şah Gacar/ Kaçar Dönemi’ndeyse Tahran’a yeni bir harita çizildi ve Tahran’ın sur
içinde yeni binalar ve alanlar yapıldı. (1790- 1825) yıllarında Kaptan Naskof bir
dikdörtgen biçiminde Tahran’ın etrafında sur çizerek Tahran’ın haritasını oluşturdu (Şekil
2.30).
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Şekil 2.30: Tahran Hisarını gösteren bu harita (1790- 1825) yılında Kaptan Nascouf
(Naskof) tarafından çizilmiştir (Tahran’ın yeni ikinci Suru dikdörtgen olarak
tasarlanıp, şehrin önemli bölgelerinin etrafı yeni surla çevrilmiştir, ancak
Şemiranat Bölgesi surun dışında kalmıştır) (Jafari, 2005)
Bu dönemde konutlar sadeliğini korumaktaydı genellikle tuğla ve ahşap, çamuru sıva
olarak kullanılmaktaydı. Fath Ali Şah kendine özenli bir şato yaptırmıştı. Günümüzde
hapishane müzesi olarak bilinen bu şato Fath Ali Şah Döneminde Tahran’ın iç alanından
diş alanına kadar uzanan taş ve tuğla ile yapılmıştı. Özenle tasarlanan büyük pencereleri,
göle bakan eyvan, yüksek duvarlı ve asaleti vurgulayan şekilde simetrik olarak yapılan bu
şatoyu Fath Ali Şah’ın avdan sonra dinlenmek için yaptırdığı bir konut olarak
bilinmektedir (Şekil 2.31).

Şekil 2.31: Fath Ali Şah’ın Şatosu (Jafari, 2005)
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Şekil 2.31a: Fath Ali Şah’ın Şatosu (Jafari, 2005)

Şekil 2.31b: Fath Ali Şah’ın Şatosu, (Jafari, 2005)

Muhammed Şah Gacar/ Kaçar Döneminde Tahran’a yeni bir mimari düzenlemelerle
yapılarak, tekrardan harita yapıldı ve 1852 yılında Berzin tarafından Tahran haritasının
Rusça ve Farsça versiyonu çizilmiş oldu (Şekil 2.32), (Şekil 2.33).

Şekil 2.32: Muhammed Şah Gacar/ Kaçar Döneminde, 1852 yılında Berzin tarafından
Tahran Haritası Rusça versiyonu olarak çizilmiştir (Haritada yeni alan, yani
Pazar detaylı olarak çizilmiştir. Sağ tarafdaki resimde pazarı göstermektedir)
(Jafari, 2005)
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Şekil 2.33: Muhammed Şah Gacar/ Kaçar Döneminde, 1852 yılında Berzin tarafından
Tahran Haritası Farsça versiyonu olarak çizilmiştir (Bu harita’da şehrin bütün
alanları haritanın sağ tarafında vaziyet planı tablosu çizilerek gösterilmiştir)
(Jafari, 2005)
Nasireddin Şah Gacar/ Kaçar Dönemi’ndeyse, 1858 yılında tekrardan Tahran’a Krziz
tarafından yeni bir harita çizilerek, Tahran’ın iç kısımdaki alanların fonksiyon ve
özellikleri belirlendi (Şekil 2.34), (Şekil 2.35).

Şekil 2.34: Naser Edin Şah Gacar/ Kaçar Döneminde Tahran haritası 1858 (Krziz haritası)
Kerşiş veya Krziz tarafından yapılmıştır (Bu harita’da şehrin gelişmesiyle
birlikte yeni alanlar ve binalar yapılmıştır ve alanların fonksiyon ve özellikleri
belirlenmiştir) (Samvelian, 2009)
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Şekil 2.35: Tahran’ın Gacar/ Kaçar Dönemi’ndeki (1858) Krziz haritasında çizilmiş olan
vaziyet planı, (Samvelian, 2009)
Görüldüğü üzere Tahran’ın değişim ve gelişimi surlarla sınırlı değildi. Konutların
şekillenişi ve dizilişleri de değişmeye başladı ve şehrin yapısı düzene oturmaktaydı.
Konutların kullanılan malzemeleri çoğunlukla tuğlaydı ve çatılar düz ve kırma çatıya
dönüşmüştü. Konutlar bir dizi halinde birbirlerinin kenarlarında şekillenmişlerdi ve her
konutun kendisine özgün avlusu vardı. Kültür açısından hala zengin ve fakir seviyesini
göstermemek adına dış duvarlar sade ve yüksek olarak yapılmaktaydı.
Dizi halinde ve birleşik biçimde inşa edilen konutlar ve şehir düzeni Mezapotamya
Dönemi’nden başlamıştır.
İran’ın medeniyeti Ariyayiler’den önce ortaya çıkan Sialk ve Marlik (7000 yıl M.Ö)
Dönemi’nden itibaren başlamıştır. İlk kilden yapılmış olan İran Ziguratı, Kashan şehrinde
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bulunan Sialk Tepesidir. Bir sonraki Qazvin şehrinde 21 konutun kendinde yer eden Zage
Zigguratı’dır (Şekil 2.36).

Şekil 2.36: Kashan şehrinde bulunan Sialk Tepesi, 7000 yıl M.Ö ilk İran Zigguratı olarak
yapılmıştır (Golijani, 2002)
M.Ö 4000 yılına dayanan Hesar Tepe, Semnan şehrinde birleşik ve bir dizi halinde kilden
konutlar yapılmıştır (Şekil 2.37).

Şekil 2.37: 4000 yıl M.Ö Semnan şehrinde kilden yapılmış olan Hesar Tepe
(Golijani, 2002)
1500-1000 yıl M.Ö, İran'ın Huzistan ilinde bulunan Sümerilerin sit alanı, Çoğa Zenbil ve
Susa şehrinin 40 km güneydoğusunda bulunan eski Elam, İran’ın diğer zigguratları olarak
bilinir (Şekil 2.38).

Şekil 2.38: 1500-1000 yıl M.Ö ait olan Çoğa Zenbil Zigguratı (Golijani, 2002)
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Asur Dönemi’ne (722 – 705 yıl M.Ö) ait olan Sargon Zigguratı Horsabad(Khorsabad)
şehrinde yapılmıştır (Şekil 2.39).

Şekil 2.39: Asur Dönemi’ne
(Golijani, 2002)

(722 – 705 yıl M.Ö) ait olan Sargon Zigguratı

Madlar Dönemi’ne (1400- 1200 yıl M.Ö) ait olan Hegmatane, Hamedan şehrinde kent
olarak yapılmıştır (Şekil 2.40).

Şekil 2.40: Madlar Dönemi’ne (1400- 1200 yıl M.Ö) ait olan Hegmatane (Golijani, 2002)
Şiraz Şehrinde Persepolis (Takhte Jamshid), M.Ö 6.yy sonlarına doğru Pers Kralı I.
Darius (Dara) tarafından yapılmıştır. Ahamenişi (Akemenler) ve Aşkanian (Part)
Dönemi’ne ait olan Takhte Jamshid ve Batı Azerbaycan’da bulunan Takhte Süleyman en
önemli ve büyük yapılar olarak İran’da önem taşımaktadır (Şekil 2.41), (Şekil 2.42).
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Şekil 2.41: Şiraz şehrinde Persepolis (Takhte Jamshid), MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru
yapılmıştır (Golijani, 2002)

Şekil 2.42: Batı Azerbaycanda Aşkanian (Part) Döneminde yapılmış olan Takhte
Süleyman (Golijani, 2002)
Ahamenişi ve Aşkanian (Part) Dönemi’nden bu yana bu şekilde kent yapılış sistemi Gacar/
Kaçar Dönemi’ne kadar devam etmiştir ve konutlar bir hizada ve birleşik olarak bir hisar
içinde yapılmışlardır (Şekil 2.43), (Şekil 2.43).
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Şekil 2.43: Gacar/ Kaçar Dönemi’ndeki konutlar ve şehrin yapılış düzeni
(Mahmoodian, 2007)

Şekil 2.43a: Gacar/ Kaçar Dönemi’ndeki konutların ve sokaklarının düzeni (Gacar/ Kaçar
Dönemi’nde konutlar genellikle dükkanların üst katında va ya kenarlarında
yapılırdı ve halen eski sokaklarda bu düzen devam etmektedir)
(Mahmoodian, 2007)
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Şekil 2.44: Gacar/ Kaçar Dönemi’ndeki konutlar yan yana, sade ve süssüz olarak
yapılmaktaydı, sokakları dar sokaklar olarak ortalarından su akıntısı
geçmekteydi (Mahmoodian, 2007)
Nasireddin Şah 1904 yılında eski hisarın etrafına Bastion adlı hisar inşa edilmesini emretti.
Hisarın bitişi 1907 yılına kadar sürdü, 18.25 Km2 uzunluğunda olan bu hisar Fransız
Buhler tarafından inşa edilerek Naseri Hisarı olarak adlandırdı. Belediyenin onayıyla 1930
yılında ilk sokaklar haritası olarak Tahran tarihine geçti.
1932 yılında Tahran’ın yeni kentsel gelişimiyle ve alan olarak büyümesiyle birlikte Naseri
Hisarı tahrip edildi ve yeni fonksiyonlar ve binalar inşa edildi (Şekil 2.45).
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Şekil 2.45: Naser Edin Şah Döneminde Tahran alan olarak büyümeye ve gelişmeye
başladı, (Yeni binalar ve fonksiyonlar ilave edildi ve bunun sonucunda 1891
yılında İkinci Naseri Hisarı yapıldı ve harita Abdol- Gaffar- Najmol- Molk
tarafından çizildi) (Jafari, 2005)
Muzafereddin Şah Dönemi’ndeyse, 1900 yılında Alexander Friedrich Stahl Tahran’ın yeni
haritasını çizerek Tahran’ın gelişim ve değişimine katkıda bulundu (Şekil 2.46).
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Şekil 2.46: Alexander Friedrich Stahl tarafından çizilmiş olan Tahran haritası, 1900 yılında
Mozafer Edin Şah Dönemi’ne aittir (Bu haritada Tahran’ın etrafında ki çoğalan
bölgeleri, nehirler ve akarsular ve diğer bölgelere bağlanan yollar
göstermektedir, hepsi Tahran’a bağlı olarak yapılmışlardır) (Jafari, 2005)
Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Ofisi tarafından çizilmiş olan bu harita Ahmad Şah Gacar/
Kaçar Dönemi’ne (1920-1925) aittir. Haritada 11 dervazenin Tahran’ın ilk suruna bağlı
olarak yapılmalarını göstermektedir ve yeni çizilmiş olan Naseri Hisarını bütün dervazeleri
kapsadığını belirtmektedir. Aynı zamanda Tahran’ın alan olarak gelişmiş olduğunu ve
alanlara yeni fonksiyonlar ilave edildiğini göstermektedir (Şekil 2.47).

Şekil 2.47: Ahmad Şah Gacar/ Kaçar Döneminde (1920-1925) Bu haritalar Milli Eğitim
Bakanlığı Denetim Ofisi tarafından çizilmiştir (Haritada 11 dervazenin
Tahran’ın ilk suruna bağlı olarak yapılmalarını göstermektedir ve yeni çizilmiş
olan Naseri Hisarını bütün dervazeleri kapsadığını belirtmektedir)
(Jafari, 2005)
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Bir yüzyıl sonra, etrafına ikinci bir sur yapıldı. Surlar 1926 yılına kadar Tahran’ın
sınırlarını oluşturdular (Şekil 2.48).

Şekil 2.48: Gacar/ Kaçar Dönemindeki Surlar ve giriş kapısı (Jafari, 2005)
Nasireddin Şah Dönemi’nde başlayan Batı kültürü, geleneksel konutların yapılışlarını ve
şekillenmelerini değiştirmeye başladı ve bu değişim insanların kültüründe de etki yarattı.
Tek katlı konutlar iki katlı inşa edilmeye başladı ve mahremiyet kültürü önemini yitirdi.
Mahremiyeti korumak amacıyla yapılan yüksek duvarlar kaldırıldı, pencereler dış alana
açılmaya başladı, konutlar sadelikten uzaklaşıp süslemeli ve şatafatlı olarak yapıldı.
İnsanların sade yaşam tarzları ve fakir zengin seviyesini göz önünde bulundurmamaları
tamamen değişti ve Tahran gitgide Batı dünyasını taklit ederek kendi öz mimari tarzı ve
kültürünü yitirdi (Şekil 2.49), (Şekil 2.50).

Şekil 2.49: Tahran’ın Meydan-ı Tophane’si. Konutların yapılış, şehrin düzeni ve kullanılan
malzemeleri değişime uğramıştır. Sokaklar ve yollar genişlemiş ve konutlar ise
iki ve üç kata ulaşmışlar ve malzeme olarak Batı ülkelerin yapı malzemelerini
kullanmaya başlamışlardır (Jafari, 2005)
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Şekil 2.50: Fotoğraftaki bina Britanya Başkonsolos binasıdır. Tahran gitgide Batı
dünyasını taklit ederek kendi öz mimari tarzını ve kültürünü yitirmiştir
(Cephelere bakılırsa tamamen Batı ülkelerin mimarlıkta kullnadıkları tasarım
ve tarz görünmektedir) (Jafari, 2005)

Şekil 2.50a: Fotoğraftaki bina Britanya Başkonsolos binasıdır. Tahran gitgide Batı
dünyasını taklit ederek kendi öz mimari tarzını ve kültürünü yitirmiştir
(Cephelere bakılırsa tamamen Batı ülkelerin mimarlıkta kullnadıkları
tasarım ve tarz görünmektedir) (Jafari, 2005)

46

1926′da Reza Şah’ın, yeni kent planını uygulamaya sokması üzerine surların bir bölümü
yıkıldı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, İran’ın büyük bir petrol dış satımcısı durumuna
gelmesi üzerine, hızla çağdaş bir biçimde gelişmeye başladı (Şekil 2.51).

Şekil 2.51: Reza Şah Dönemi’nde yeni kent haritası yapıldı, surlar ve giriş kapısı yıkıldı ve
Tahran’ın her bir alanı hisarsız alanlar olarak büyümeye başladılar. Yeni
binalar, sokaklar, yeni fonksiyonlu binalar ve alanlar, yollar yapıldılar
(Jafari, 2005)
Şehrin ve binaların yapılışı ve konutların mimari tarzı ve formları tamamen modern
mimariye uygun olarak inşa edilmekteydi, Batı ülkelerin binalarda kullandıkları
malzemeler kullanılmaktaydı. Şehrin düzeni Batı ülkelerin şehir düzeni ile aynı olarak
yapılmaktaydı. Tahran geliştikçe binaların yapılışı ve kullanılan malzemeler ve binaların iç
alanının tasarımları Batıya özgün olarak yapılmaktaydı. Aşağıdaki şekillerde de şehrin
düzeni değişime uğradığını görmek mümkündür (Şekil 2.52), (Şekil 2.53), (Şekil 2.54),
(Şekil 2.55).

Şekil 2.52: Reza Şah Dönemi’ne ait olan Elizabet Bulvarı (Taheri, 2015)
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Tek katlı ve iki katlı konutlar avlu ve bahçelerini dikkate almadan yan yana ve üst üste
dizilerek apartmanları inşa edildi. Pencereler büyük ölçekte, mahremiyeti önemsemeden
yapıldı ve iç alanın mahremiyeti korumak için büyük kalın perdeler kullanıldı. Binalarda
cam, tuğla, seramik mermer vs taşları, beton, çelik gibi malzemeler kullanılmaya başladı
(Zabihi, 2010), (Şekil 2.53), (Şekil 2.54), (Şekil 2.55).

Şekil 2.53: Reza Şah Dönemi’ne ait olan Tupkhane Meydanı (Taheri, 2015)

Şekil 2.54: Reza Şah Dönemi’ne ait olan Lalezar Meydanı (Taheri, 2015)
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Şekil 2.55: Reza Şah Dönemi’ne ait olan Azadi Tower (Taheri, 2015)
Bu değişim insanların kültürüne de yansımaktaydı ve insanlar Batı kültürünü kendi öz İran
kültürüne tercih ederek modern bir kültüre ve yaşama sahip olmuşlardı ve kadınlar
mahremiyetlerini koruyan çarşafı çıkararak modernleşmiş kadınlar olarak ortaya
çıkmışlardı (Şekil 2.56).

Şekil 2.56: İran İslam kültürünün değişimi kadınların çarşaf kullanmamalarına ve aynı
avrupa kadınları gibi görünmelerine sebep olmuştu (Taheri, 2015)
İkinci Dünya Savaşı sırasında, ABD Başkanı Franklin Rooswelt, İngiliz Winston
Churchill, SSCB lideri Joseph Stalin, 26 Kasım – 2 Aralık 1943’de, Tahran konferansında
(Zafer Köprüsü) bir araya geldiler. Nisan 1979’da İran İslam Cumhuriyeti’nin
kurulmasından sonra yeni yönetim Şah ve ailesinin adını taşıyan tüm kurumların,
caddelerin, parkların adını değiştirdi (Şekil 2.57), (Şekil 2.58).
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Şekil 2.57: Tahran, Pehlevi Dönemi’nin haritası. Yıl 1977 (Kırmızı bölge Şemiranat
Bölgesi’ni göstermektedir (Tahran’ın suruları yıkılarak Şemiranat Bölgesi de
şehrin iç alanlarına karışıp birleşmişlerdir ve şehir sursuz olarak büyümeye
ve siyasi, ekonomi, mimari ve diğer bilim dalları açılarından gelişmeye
başlamıştır) (Mahmoodian, 2005)

Şekil 2.58: Bu resim Tahran’ın Ferdowsi sokağını göstermektedir (Pehlevi Dönemi’nde
yollar ve sokaklar daha modern, geniş ve düzenli bir sistemde gelişmiş ve
biçimlenmişlerdir. Aynı zamanda kentsel tasarımın kuralarıyla yapılmıştır) (Mahmoodian,
2005)
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Gacar/ Kaçar Hanedanı'ndan sonraki devletlerin merkeziyetçi yaklaşımları ve diğer
eyaletlerden göç almaları sonucunda, İran’ın ve Orta doğunun en büyük kentlerinden biri
olarak bilinmektedir.
Tahran başkent olarak, İran'ın ekonomik ve sosyal yaşamına yön veren en çağdaş
kentlerinden birisidir.
Tarihsel eserler olarak da, tarihsel kale ve çarşı, meydanın yanı başındadır. Aralarında, Şah
Cami’si ve Sepahsalar Cami’sinin de bulunduğu büyük camiler, Gülistan Sarayı (1786)
çarşı yakınındadır. Hayyam Caddesi’nde Seyit Nasruddin Türbesi, Udlajan Caddesi’nde
İmam Yahya Türbesi; eski Rey Kenti'ndeki Hz. Hamza, İbni Musa Kazım ve Hz. Abdül
Azim Türbeleri. Şii müslümanların, kutsal ziyaret yerleridir (Mahmoodian, 2009).
Tahran 1200 yıl öncesinde, yaklaşık olarak 18.0 km2 (180000 m2) alana sahipti. 780 yıl
önce ise, Moğullar tarafından gasp edilmeden, 27.0 km2 (270000 m2) alana sahip
olmaktaydı. Gitgide büyüyen bu alan 600 yıl öncesinde şehir olarak tanımlandı ve Rey
şehrinin yerini almaya başladı ve alan olarak 1.06 km2’ye ulaştı. Şah Tehmasib Safevi
devrin de ise hisar duvarları inşa edilerek, ilk geçit kapısı yapılmış oldu ve Rey şehrinin
eyalet başkenti olarak seçildi, Tahran Safevi Devrinde ve Nader Şah, Karimhan-i Zand,
Muhammed Han, Muhammed Şah ve 20 yıllık Naseredin Şah’ın saltanatında, alan olarak
4.4 km2’ye sahip olmaktaydı.
Nasireddin Şah Gacar/ Kaçar (135 yıl önce) Tahran geliştirmeye ve büyütmeye başladı ve
yeni hendek yaparak alanı 19 km2 ulaştırdı. Reza Şah (70 yıl önce) bütün hendek, hisar ve
geçit kapılarını yıkarak şehri hisardan çıkardı ve şehir hızla büyümeye başladı.
Reza Şah Dönemi’nin sonlarına doğru, 30 km2 olan alan 500 km2 ulaştı. İran İslam
Cumhuriyeti Devrimi’nden bu yana, Tahran alanı 900 km2 ulaştı ve halen de büyümekte ve
gelişmektedir (Şekil 2.59), (Şekil 2.60).
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Şekil 2.59: Bu haritaTahran İran İslam Cumhuriyeti Devrimi’nden sonra alan olarak 900
km2 ulaştığını ve halen de alan açısından büyümekte ve gelişmekte olduğunu
göstermektedir (Samvelian, 2009)

Şekil 2.60: Bu haritaTahran İran İslam Cumhuriyeti Devrimi’nden bu yana, alan olarak
900 km2 ulaştığını ve halen de alan açısından büyümekte ve gelişmekte
olduğunu göstermektedir (Siyah çizgi Tahran’ın 2004 yılında harita’da
kapladığı alanı göstermekte ve kırmızı çizgi ise otoyolunu göstermekte, sarı
çizgi ise sokakları göstermektedir) (Samvelian, 2009)
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Bölüm Sonucu
Şah I. Tahmasb (1524-1576) Dönemi’nde Tahran’ın etrafı 114 kuleden oluşan surla
çevrilmişti. Tahran bu sur içinde fonksiyonlu alan ve yaşama alanları açısından büyümeye
ve gelişmekteydi. Fath Ali Şah Gacar/ Kaçar Dönemi’nde (1790- 1825), Kaptan Naskof
tarafından yeni bir harita çizilerek, Tahran’ın etrafında ikinci dikdörtgen şeklinde sur
yapıldı. Tahran’ın sur içinde yeni binalar ve alanlar yapıldı. Şemiranat Bölgesi ise surun
dışında başka bir bölge olarak bilinmekteydi.
1852 yılında Berzin tarafından Tahran haritasının Rusça ve Farsça versiyonu çizilmiş oldu.
Haritada yeni alanları detaylı olarak tablolarla göstermekteydi. Tahran’ın alanlarına ilave
edilen fonksiyonlu alanlardan birisi ise Pazar’dı.
Nasireddin Şah Gacar/ Kaçar Dönemi’ndeyse, 1858 yılında tekrardan Tahran’a Krziz
tarafından düzenli bir şekilde yeni bir harita çizildi ve şehrin alanlarını analiz edilerek
tablolar çizildi. Bu haritada şehrin gelişmesiyle birlikte, alanların fonksiyon ve özellikleri
belirlenmiş ve yeni binalar ve alanlar ilave edildi. 1932 yılında Tahran’ın alan olarak
büyümesiyle ve gelişmesiyle birlikte yeni binalar ve fonksiyonlar ilave edildi ve bunun
sonucunda ikinci sur (Naseri Hisarı) yapıldı.
Yıl 1900 yani Mozafer Edin Şah Dönemi’nde, Alexander Friedrich Stahl tarafından
çizilmiş olan Tahran haritası, Tahran’ın etrafında ki çoğalan bölgeleri, nehirler ve akarsular
ve diğer bölgelere bağlanan yollar göstermekteydi, hepsi Tahran’a bağlı olarak
yapılmışlardı.
Ahmad Şah Gacar/ Kaçar (1920-1925) Dönemi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Denetim
Ofisinin tarafından çizilmiş olan haritada, 11 dervazenin Tahran’ın ilk suruna bağlı olarak
yapılmalarını göstermekteydi ve yeni çizilmiş olan Naseri hisarını bütün dervazeleri
kapsadığını belirtmekteydi. Aynı zamanda Tahran’ın alan olarak gelişmiş olduğunu ve
yeni fonksiyonlu alanlar ilave edildiğini göstermekteydi.
1926′da Reza Şah’ın, yeni kent planını uygulamaya sokması üzerine surların bir bölümü
yıkıldı, İkinci Dünya Savaşından sonra, İran’ın büyük bir petrol dış satımcısı durumuna
gelmesi üzerine, hızla çağdaş bir biçimde gelişti. Bunun sonucunda Tahran’ın her bir alanı
sursuz, hisarsız olarak büyümeye ve binalar, sokak, yeni fonksiyonlar ve yollar açısından
gelişmeye başladı. Pehlevi Dönemi’nde yollar sokaklar daha modern, geniş ve düzenli bir

53

biçimde gelişmeye ve biçimlenmeye başladı. Aynı zamanda kentsel tasarımın kuralarıyla
yapıldı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında, Nisan 1979’da İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasından
sonra yeni yönetim siyasi açıdan, Şah ve ailesinin adını taşıyan tüm kurumların,
caddelerin, parkların adını değiştirdi. Tahran’ın suru olmadığından dolayı Şemiranat
Bölgesi’de şehrin iç alanlarına karıştı ve şehir sursuz alan olarak büyümeye ve siyasi,
ekonomi, mimari ve diğer bilim açılarından gelişmeye başladı ve şimdiye kadar da devam
etmektedir.
Şemiranat Tarihçesi
Şemiran’ın ismi nereden kaynaklandığı hakkında pek çok düşünce ve yazılar
bulunmaktadır. Fakat bunlar arasınd en çok kabullenmiş olan ise Semi ve Şemi (Soğuk) ve
Ran (Mekan) birleşiminden ortaya çıkan terimdir. İkinci yorum ise askeri kalesi olduğu
yönündedir. Çünkü adı geçen bölge Tahran’ın en üst tepesinde ve her yere ihatası olan bir
konumda bulunmasıdır. Ancak üçüncü versiyona gelince, yine birleşik kelimeden oluşan
bir tahmine dayanmaktadır. Şemiran Bölgesi eski Rey vilayetinin en zirve noktasında yer
aldığından dolayı diğer dokuz bölgenin her tarafından görünmekteydi. Dolayısıyla, İran’ın
Şem’i (Mumu) olarak adlandırımıştır (Shahri, 1992).
Muhtemelen eskilerde insanların yazlarda Şemiran sığınağına sığınmak için kullanılırdı.
Tarihi kaynaklarda Şemiran (Gasran) Bölgesi İslam’dan öncesine dayanır ve Gasran büyük
dağlık bir alandır ve Rey bölgesindedir (Şekil 2. 61).
Gasran Bölgesi’nde Rey Dağı Tevrat kitabında görülüyor. Şemiranat Kenti 1957’de
kuruldu ve 1976 yılında devletin kararıyla merkezi eyaleti Tahran Merkezi olarak
adlandırılıp Rey ve Şemiranat Tahran’ın merkezi olarak tayin edildi. 1987 yılında Rudbare
Gasran ve Lavasanat ve üç şehir (Tajriş, Lavasan, Uşan, Faşam, Migun) tesis edildi ve
2012’de Şemşak ilin dördüncü şehri olarak altı köyüyle birlikte Rudbare Gasran
Bölgesi’nde kuruldu (Karimiyan, 1999).
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Şekil 2. 61: “Iranda Seyahat” adlı kitapta bulunan Şemiran kapısının ve sur dışındaki
alanların çizimidir. Yazar ve ressam: Emile Louis Dohouse
(Mahmoodian, 2005)
Gasran tarihi, Rey şehri ve Ariya’nın ırk tarihiyle aynıdır ve yaklaşık olarak 3000 yıldan 6
bin yıl öncesine dayanır. Şemiran ve Ahar köyünde ve hatta Gasran’ın yeşillik alanında
3000 yıl öncesine dayanan bazı antik malzemeler bulunmuştur. Bu antikler 3000 yıl
öncesinde insanların Gasran Bölgesi’nde yaşam mücadelesi verdikleri ve çaba
gösterdiklerinin kanıtıdır. Tahran İslam öncesinde, Mad’lar tarafından idare edilmekteydi.
Mad arazisi iki kısımdan oluşmaktaydı. Birincisi büyük Mad ve diğeri ise küçük Mad. iç
ve dış Gasran arazisi büyük Mad’ın bir kısmı olarak bilinirdi. Asur devletinin Huhoşter
tarafından çökmesiyle, Mad padişahlığı başlatıldı, Gasran arazisi ise önem kazanarak
alanının çoğu Rey ve Demavend bölgesine devredildi ve Zerdüşt dininin merkezi olarak
seçildi. Mad’lar Dönemi’nde mimari açısından Parsi Tarzı ortaya çıkmıştır. Parsi tarzında
kesilmiş büyük taşlar düzgün halde ve ya cilalamış olarak kullanılmaktaydı (Şekil 2.62).

Şekil 2.62: Ahameniş Dönemi’nin Parsi mimari tarzı “Takhte Jamshid ve Pasargad”
(Kateb, 2005)
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Kullanılan malzemeler renk ve devamlılık açısından önemle seçilmekteydi. Binaların alt
tabanı çakıl ve moloz taşlarıyla kapatılıyordu ve üzerine bir platform ve ya yüksek çıkıntı
konulup bina üzerine inşa ediliyordu.
Birbirinden aynı ölçekte ve birbirlerinden maksimum mesafede olarak kolonlar
kullanılıyordu ve yükseklikler göz alıcı olarak yapılmaktaydı, bütün kolonların üst
kısımlarında süslü ve tasarımlı kolon başlıkları yapılmaktaydı (Şekil 2.63). Kolonlar
binanın ahşap tavanın ağılığını taşıya bilmesi için en uygun eleman olarak yapılmaktaydı.
Duvarların ve merdivenlerin kenarlarında kabartmalar ve güzel ve orantılı tasarımlar
yapılmaktaydı. Kerpiçten yapılmış olan duvarlar iç ve dış alanda renkli çini ve seramiklerle
yapılmaktaydı. Binaya uygun ve makul güneşlik ve gölgelik tabiye edilmekteydi.

Şekil 2.63: Fars şehrinde “ Dav Dokhatr” ve Hamedan şehrinde olan “Nushi Jan Tepesi”
(Pirnia, 2005)
Mad ve Pars Dönemi’nde İskender kuzey askerlerin hücumlarına karşı Rey ve Mad
arazisine büyük bir kale yaptı. Gasran’daki kale duvarları o zamandan kalmadır. Rey’in
kale duvarları ve evleri bölgesi depremden dolayı yıkıldı.
Seleukos Dönemi’nde Rey ve bazı diğer şehirler, Makduniyelileri (Makedonyalıları)
Yunan dinini yaymak için bu bölgelere gönderdiler.
Bu dönemde pek önemli ve özel mimari yapıtlar yapılmamıştır. Aşkanian (Part)
Dönemi’nin başlangıcında yeni mimari tarzı olarak Parti mimarisi ortaya çıktı. Parti
mimarisinin özelliği; taş ve çığı, pişmiş tuğla kullanmalarıdır, çok gelişmiş teknikte kubbe
ve ark yapmalarıdır, muazzam çeşitliliklere sahip olan tasarımları ve binada görkemli
yüksek duvarlar ve kolonlar kullanmalarıdır (Şekil 2.64).
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Şekil 2.64: Aşkanian (Part) Dönemi’nin sarayları “ Nisa Sarayıve Asur Sarayı”, her
ikisinde de görkemli yüksek duvarlar ve kolonlar kullanılmıştır (Pirnia, 2005)
Sasanlılar Dönemin’de ise Part Dönemi’nin devamı olarak kubbe ve ark kullanılmıştır.
Muazzam çeşitliliklere ve ince detaylara sahip olan tasarımları duvarlarda ve çatı
kısımlarında kullanılmıştır (Şekil 2.65).

Şekil 2.65: Sasanlılar Dönemi’ne ait olan Tisfun ve Sarvestan Sarayı (Pirnia, 2005)
Rey ve Gasran, Aşkanian (Part) Dönemi’nde önem kazandı ve başkent olarak tayin edildi.
Nilson Dubo, Part’ın siyasi tarihi adlı kitabında şöyle beyan etmiştir: Tirdad Rega, Rey
şehrini yeniden inşa etti. 256 M.Ö Aşkanian (Part) saltanatının başladığı tarihte, 1. Ferhat,
5. Aşkani, Rey şehrini fethetti ve Rey başkent olmaya devam etti. Tebri’nin söylediği gibi,
Naim El- Mogharan 642 M.S, Gasran ve Rey’i fethetmişti. Siyavaş İbn-i Mehran ElBahram; Rey’in sınır koruyucusuydu. Serdar Arab Zeynabi’nin yardımıyla Siyavaş’i
yendiler. Hazret-i Ali’nin hükumetinde, Haje Rab’i, Rey ve Irak’ta askerlerin üsteğmendi.
Moaviye Dönemi’ndeyse 671 M.S, Rey ilk başta Abni’ye sonra Abidullah’a verildi. Bu
dönemde ilk İslam mimarisi ve sanatı ortaya çıktı, diğer yakın ülkelerle iletişimde
olduklarından İran ve Rum sanatı gelişmeye başladı.
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684 M.S, Yezid’in ölümünden sonra Rey’in ahalisi itiraz etmeye başladılar ve çoğu
Omaviye hükumetine katıldılar ve Abassian Dönemi’nde çoğu vatanı terk etmişlerdi.
Abu Müslim Horasani’in ölümüyle Mansur Abbasi Rey ve Garsan’da büyük değişimler
yarattı. Muhammed Mehdi Abbasi, Rey’de çok binalar inşa ederek güzel bir şehir yarattı
ve Mohammadiye Şehri olarak adlandırıldı. Rey ise Asya’da gelişmiş ve azametli şehir
olarak adlandı. Ali Moktefi tarafımdan Aztamş adlı bir şahıs vilayet ediyordu ama kötü
davranışından ötürü, Raziyan'lar ondan şikayette bulundular.
Almoktefi oğlunu Rey şehrinin valisi olarak seçti ve İsmail'e gönderdi. İsmail, Rey
şehrinin velayetini kendi kardeşinin oğluna devretti ve Gasran tamamen Alsaman’ın
kontrolüne geçti. Abbasiyan Dönemi’nde Irakta yeni İran’a özgün bir sanat tarzı ortaya
çıktı ve Sasanlılar Dönemi’nin sanat tarzından ilham alınarak İran sanat ve mimarisi
Taheriyan, Safariyan, Samaniyan Dönemi’ne kadar devam edildi. Muazzam İran mimarisi
ve tasarımları ilerde ki dönemlere ilham kaynağı olarak önemini taşımıştır (Şekil 2.66).

Şekil 2.66: İsfahan şehrinde bulunan Abbasian Kashani Konutu (Golkarian, 2015)
998 M.S, Al- Buye Dönemi’nde bir savaş yaşandı ve 999 M.S, Buye’nin oğulları Bağdat
ve Rey’i başkentleri olarak seçtiler. 1060 M.S, yakın bilim adamları ve bilgin insanlara
özel saygı ve sevgi gösterdiler. Bu dönemde hukuk, tıp, astronomi, felsefe, teoloji çoğaldı
ve değer kazandı.
Al-Buye saltanatının sonlarına doğru Majdü’t- devle, Mahmud Gaznevi’den yardım istedi
ve Mahmud Gaznevi bu şansı değerlendirerek Majdü’t- devle’ye oyun oynadı ve Rey
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şehrine vardıktan sonra Majdü’t-devle’nin bütün varlıklarını aldı, kendisi tahta çıktı ve
bütün değerli kitaplar ve kütüphaneleri yaktı.
Rey bu dönemde Gaznelilerin elindeydi. Toğrul, İbrahim Yenal’i (üvey kardeşi) 1093 M.S,
Rey şehrine gönderdi. Gazneliler, İbrahim’e karşı duramadıkları için Rey ve velayeti
İbrahim’e nail ettiler. Tuğrol 1094 M.S, Horasan’dan Rey’e geldi ve kendi başkenti olarak
seçti ve İbrahim’i Hamedan’a gönderdi.
1250 M.S, Takeş Harezmşah askerleriyle Rey’e girdiler ve Toğrul ilk çatışmada kazandı
ama ikinci hücumda zayıf oldukları için Harezmşah Rey’i fethetti ve Horasan’a geri
döndü. Takeşh oğlu Yunus’u Reye vali olarak gönderdi, kendisi ise Harezm’e geri dönerek
bir müddet sonra harezmi terk etmek mecburiyetinde kaldı. Harezm şahları men ederek
Gasran ve Rey şehrinin hakimi oldu. 1260 M.S, Atabek Ayatgamış ile birlikte Rey’i
fethettiler. 1268 M.S, Mamluk Özbak İbn Pehlivan Rey ve İsfahan şehrini fethetti ama
1272 M.S, Sultan Muhammed Harzemşah kendi gücü ve azametini korumak için Rey’e
girdi ve orayı ele geçirdi.
Çengiz, doğuda yaptığı fetihlerden sonra siyasi ve ticaret irtibatı için sultan Muhammed
Harezmşah’la iletişime geçti. İran’ın bazı tüccarları ellerindeki mallarla Çengiz için yol
aldılar ve Moğullar'ın sultanı, tüccarları iyi ve özenerek karşıladı ve Moğul’un tüccarları
İran’a doğru yol alırken şehre vardıklarında sultan düşünmeden onları öldürtüp mallarına
sahip oldu. Çengiz bu haberden çok kızdı ve İran’a hücum etti. Harezmşah bu nedenle
Tus’a gitti ve en son Rey’e geldi. Çengiz askerlerini Rey’e gönderirken sultan hemen
Rey’den Damgan’a kaçtı ve Moğullar Rey’deki çoğu insanı öldürüp Rey’i fethettiler.
Amir Teymur 1442 M.S, İran’a asker göndererek 786 yılında Rey şehrine azimet etti ve
Rey’i fethetti. Kışın Rey’de kalarak ilkbaharda Rey’den Sultaniye şehrine gitti. Selçuklular
Dönemi’nde İslam mimarisine yeni mimari elemanları tuğla ve (Sıva, alçı) sanatı eklenerek
yeni nesil mimarisine görkemli bir mimari yaratmıştır (Şekil 2.67).
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Şekil 2.67: Alaviyan Kubbesi, Amir Teymur Dönemi’ne aittir ve malzeme olarak tuğla
kullanılmıştır ve iç kısımında tuğla ve sıva kullanılmıştır (Poorhabib, 2007)

Topal Timur’un hücumuyla diğer şehirlerde ve İslam merkezi olan bölgeleri viran etti, ama
şehirler yeniden eski hallerine geri dönüp ve “Samarghand” ve “Bokhara” Teymuriyan
saltanatının tahtı olarak seçildi ve bu dönemde binalarda kiremitler ve süslemecilik olarak
"mozaik" kullanılmıştır (Şekil 2.68).

Şekil 2.68: Teymuriyan Dönemi’nde Tebriz şehrinde inşa edilen Göy Mescidi. Binanın iç
ve dış kısımında kiremit ve renkli ve motifli mozaikler kullanılmıştır
(Poorhabib, 2007)
Şah İsmail Safevi 1502 M.S, Azerbaycan'ı Akkoyunlu Elvent Mirza’nın elinden aldı ve
1503 M.S, Şiraz’a gitti. Şah İsmail kışın sonlarına doğru Kum’dan Rey şehrine vardı ve
Gol- Handan Kalesini fethetti ve Avesta Kulesi’ni fethettikten sonra Rey’e geri döndü. Şah
İsmail’den sonra oğlu Şah Tahmaseb padişahlık yaptı. 1536 M.S, Rey’e geri döndü, Rey o
zamanlar gelişmiş ve yeşillik bir şehir olarak bilinmezdi. Şah Tahmaseb Dönemi’nde
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Tahran (Dış Gasran) önem taşımaya başladı ve itibar kazandı ve padişahların çoğu bu
şehire önem gösterdiler. Şah Tahmasib 1537 M.S, yılında Herat’tan Tahran’a geri dönerek
1553 M.S, Tahran’ın etrafına duvar inşa ettirdi, iç ve dış Gasran’da büyük ve değerli
binalar inşaat edildi (Şekil 2.69), (Şekil 2.70).

Şekil 2.69: Şah Tahmasib (1553 A.D) Dönemin’de, Tahran’ın etrafına duvarlar inşa
ederek, iç ve dış Gasran’da büyük ve değerli binalar yapıldı ve iç kısım 9
alana ayrıldı (Mahmoodian, 2005)
Tahran Şah Tahmaseb'in Dönemi’nde Afganlar tarafından saldırıya uğradı. Tahran’ın
ahalisi dayanmalarına rağmen yenildiler ve Tahran Afganlılar tarafından harabeye dönüştü.
Safevi hanedanının çöküşünden sonra, Nadir Şah Tahran’a doğru yol aldı ve 1765 yılında
Tahran’ın velayetini bir kısa müddet için durdurdu. 1792 yılında Sultan Muhammed Hasan
Han-ı Gacar/ Kaçar Şiraz’ı fethetmek için uğraşırken, Muhammed Hasan’ın askerleri
dağılmış durumdaydılar aynı zamanda Tahran, Mazandaran, Asterabad şehrinde ise huzuru
yoktu. Bu nedenle Kerim Han Tahran’a yol aldı ve İran’da saltanatını başlattı, İran’ın
saltanatı onun elindeydi ve Tahran’ın divan- Sarayında tahta oturdu. Kerim Han, Tahran’ı
geliştirmek için çok çaba gösterdi. 1797 yılında Tahran’da ikamet etmekten vazgeçip
Fars’a doğru gitti, Şiraz şehrinde ikamet etti. 1814 yılında Şiraz'da vefat etti. Gafur Han-ı
Nami, Kerim Han sayesinde hâkim oldu ama 1818 yılında Gafur Han vefat edip Taher
Han-ı Zend hakim oldu (Shahbazi, 2007).
Kerim Han’ın ölümünden sonra, Muhammed Han-ı Gacar/ Kaçar 1814 yılında akrabası
olan 14 kişiyle birlikte Şiraz’dan kaçtılar. İlk olarak kendini Şah Abdulazim yetiştirdi ve
kendi kabilesi ve ahalisine dönecek diye söz verdi ama gizlice at sürücülerini, kendi
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askerlerini topladı ve savaştan sonra Gafur Han’ı yendi ve Tahran’ı fethetti. Ağa
Muhammed Han-ı Gacar/ Kaçar 1831 yılında Tahran’ı başkent yaptı ve Daru’l-hilafe
(Halifenin yeri) adlandırdı. Tahran’da sadece mermer tahtını yapmaya zaman geçirdi. Fath
Ali Şah Dönemi’nde 37 yıl İran’da hükumet etti ve Tahran’ı geliştirdi, Tahran’ın nüfuzu
artıkça arttı. Nasreddin Şah Dönemi’ndeyse şehrin nüfusu artıyordu; nerdeyse Tahran’a
yeni harita yapıldı ve tamamen değiştirildi. Mütemid’ül-devle, Ferhad Mirzan’ın oğlu
Cam-i Cem kitabında şöyle yazmıştır: Nasreddin Dönemi’nde Tahran’ın nüfusu 150 bin
kişiydi ve Tahran her gün gittikçe gelişip büyüyordu. Nasreddin Şah, Mirza Yusuf
Mustofi’al-mulk, Saderazam ve Mirza İsa ile başkent Tahran ile ilgili sınırlar çizip
belirledikten sonra büyük harita yapmalarını emretti. Mirza İsa, Mirza Yusef ve ünlü
Fıransız mimarlardan (Misyo Buhler) ve diğer mimar ve inşaatçılarla Tahrana yeni harita
çizip 12 sınır kapısı tayin ettiler (Mahmoodian, 2007), (Şekil 2.70).

Şekil 2.70: Tahran’ın Gacar/ Kaçar (Naser edin-Şah) Dönemi’nde yapılmış olan sınırı
göstermeye çalışan resim, Shemiran gate. Tahran adlı resim Voyage en Perse,
avec Flandin tarafından 1851 yılında yapıldı (Mahmoodian, 2007)

Şekil 2.70a: Tahran’ın Gacar/ Kaçar (Naser edin-Şah) Dönemi’nde yapılmış olan sınır
kapısı, Shemiran gate. Tahran adlı resim Voyage en Perse, avec Flandin
tarafından 1851 yılında yapıldı (Mahmoodian, 2007)
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Gacar/ Kaçar’ın son yıllarında, İran Birinci Dünya Savaşı’nın etkisinde kalarak aynı
zamanda Gacar/ Kaçar hanedanı düşüş ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yanı sıra,
yerel kıtlık ve güvensizlik hareketleri de baş gösterdi. Bu durum kentleşme ve kentsel
gelişime engel oldu. 1921 yılında başkomutan, Reza Han Mirpenj hükumeti darbeyle yıkıp
devletin ve kamu güveninin başına geçti, böylece Pehlevi Saltanatı başladı. Başkent
Tahran ise bu dönemde yeni bir değişim ve evrimi yaşadı (Şekil 2.71), (Şekil 2.72).

Şekil 2.71: Yukardaki harita Tahran’ın (1789- 1895- 1941- 1951) yıllarında alan olarak
gelişmekte ve değişmekte olduğunu göstermektedir (Mahmoodian, 2005)

Şekil 2.71a: Yukardaki harita Tahran’ın (1789- 1895- 1941- 1951) yıllarında alan olarak
gelişmekte ve değişmekte olduğunu göstermektedir (Mahmoodian, 2005)

Şekil 2.71b: Yukardaki harita Tahran’ın (1789- 1895- 1941- 1951) yıllarında alan olarak
gelişmekte ve değişmekte olduğunu göstermektedir (Mahmoodian, 2005)
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Şekil 2.71c: Yukardaki iki resim Tahran’ın (1789- 1895- 1941- 1951) yıllarında alan
olarak gelişimi ve alanları tek tek fonksiyonlarıyla ayırmaları ve binalarını
konumlarının değişimini gösteren haritadır (Mahmoodian, 2005)
Çağdaş Dönemini başlatan Reza Şah, “Beyaz Devrim” adını verdiği dönem de İran’da
bütün alanlar en önemlisi inşaat ve mimarlık da yeni bir değişim ve gelişim başladı.
Evrimsel sermaye, İran’ın siyasi rejimi değişimi uğrayıp reformlara başladı. Dolayısıyla,
fen bilimleri, teknolojik değişim, sosyal yaşam tarzı ve ekonomi gelişim, İran’ın baştan
başa ve özellikle Tahran’ı bir başkent olarak değiştirip yeni sima kazandırdı. Böylece
Tahran, bir taraftan geleneksel bir şehirken öte yandan modern bir değişimle uyum
sağlamaya çalıştı.
Reza Şah, Tahran’ın kuzey tarafında yeni modern binaları, geniş caddeleri inşa ederek
yeşil alanlara da özen gösterdi. Büyük alanlarla yeni bir şehir inşa etti. Reza Şah’ın
endişelerinden biri ise Tahran’a yeni bir sima kazandırmak ve yenilemekti. Dönemin
belediye

başkanı

olan

Kerim

Ağa,

Buzercumehri’ye

Tahran’ı

hızlı

şekilde

modernleştirmesinde görev verdi. Muhammed Reza Şah Dönemi’nde, Tahran’ın gelişimi
(Tahran Pars ve Narmak) ve doğu tarafında (Shahr Ara ve Tahran Vila, Gişa) başlamak
üzere Batı tarafına kadar devam etti. Sanayi bölgesi ile Batı tarafından yeni yapılan
Mehrabad havalimanı arasında ayrıca, sanayi ve güneyde yoğun yerleşke noktaları
arasında geliş-gidiş araçları gelişmeye başladı. Bu dönemde Tahran bir uluslararası şehre
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dönüştü. Parkvey, Shahenshahi, Afsariye ve Ayubi oto yolu ve yeni yerleşimler (Ekbatan,
Lavizan, Şahrake Garb, Şahrake Şul ve 10 konutlu mahalle) bu dönemde yapıldı
(Şekil 2.72).

Şekil 2.72: İlk Pehlevi Dönemi’nde Tahran hisarsiz olarak büyümeye ve gelişmeye

başlamıştır ve Şemiranat Bölgesi Tahran’la birleşerek, Şemiranat’ın
merkezi olan Tajrish de alan olarak büyümeye başlamıştır
(Mahmoodian, 2005)
Hicri- Şemsi takvimine göre 1359’dan 1367 (1980- 1988) yılına kadar, Tahran’da ki inşaat
işleri, İran- Irak Savaşı’ndan dolayı durduruldu. 1989 yılından itibaren, savaştan sonra,
Tahran'da gelişme başladı (Şekil 2.74).
Otoyollar, parklar ve kamusal yeşil alanlar büyüdü. Yüzlerce dini ve kültür merkezi
Tahran’ın farklı bölgelerinde inşaat edildi. Devrimden sonra, Tahran’da yeni konut noktası
Tahran’ın etrafında gelişti (Şekil 2.74), (Şekil 2.75).
Tahran’ın gelişimi doğu'dan Kerec şehrine kadar, güneyden Kehrizek ve Robat Karim’e
kadar, doğudan Jajrud ve Rud-ı Hen ve güneydoğusundan Veramin ve güneybatısından
Şehriyar’ı kapsıyordu (Mahmoodian, 2012).
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Şekil 2.73: Bu harita 1944 yılında çizilmiştir (Tahran’ın Pehlevi Dönemi’nde ikinci kez
durdurulduktan sonra gelişmeye başladı ve alan olarak değişmeye, büyümeye
ve gelişmeye başladı, aynı zamanda yeni binalar, sokakalar, ota yollar ve
merkezi alanlar yapılmaya başladı) (Jafari, 2005)

Şekil 2.74: Tahran’ın Devrimi ve Cümhüriyetten sonra yapılmış olan Tahran haritası
(Samvelian, 2009)
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BÖLÜM 3
ŞEMİRANAT 1. VE 3. BÖLGE KONUTLARIN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Rapaport’un düşüncesine göre kimlik, koşul ve pozisyon olarak herhangi bir obje ve yahut
canlıyı işitsel ve görsel, hissetme duyular ile algılanan şekilde diğerlerinden ayırarak
kendine has hale getirme olgusudur (Pakzad ve Ertürk, 1996). En yaygın tanımıyla kimlik;
grupların, kişilerin, camia, toplum veya toplulukların, “kimsin, nesin, kimlerdensin?”
sorusuna verdikleri cevaplardır (Güvenç, 1993). Başka bir deyişle, kimlik; her hangi bir
mevcut bilgi ve ya obje, bellekte olan bilgilerle uyumlu olmasıdır (Pakzad, 1996). Kimlik
iki kısımdan oluşmaktadır; birinci kısım aktif ve değişkendir diğer kısmıysa sabittir.
Kimlik aslında tarihin değişim sürecinde başka ülkelerin kültür ve inançların nüfuzuyla
değişime uğramaktadır. Her birey kimliğe ihtiyaç duymaktadır ve her birey kendine özgün
kimlik oluşturmaktadır. Bireyler arasındaki farklılaşma ile değişkenlik toplumun yaşadığı
çevrede de kendisini göstermektedir. Sonuç olarak; kimliksiz bir “hayat biçimi”
olamayacağı gibi, kimlik insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır (Lekesizalin, 1995).
Kimlik diğer varlıklarla eşitlik anlamında değildir; bireysel, özel, teklik ve özgün olma hali
anlamında kullanılmaktadır. Aynı zamanda; kimlik elemanları, kentsel algılama ve kent
imajının da esas belirleyicileridirler (Lynch, 1960).
Kimlik, sadece bireylere özgün değildir, aynı zamanda çevrenin, toplumun ve kentlerin de
kendilerini ifade etme aracıdır ve yaşanan ortam olan çevre için önemli ve gereklidir.
Kentler kendilerine özgün karakterleriyle kimlik kazanırlar. Kentsel kimlik; kentin,
çevrenin doğal ve yapay elemanları ve sosyo-kültürel özellikleriyle tanımlanmaktadır.
Mimari ve kentsel özelliklerini kaybeden her hangi bir bölge, kent, köy … kimlik arayışına
bürünürler ve hatta diğer ülke ve kentlerden etkilendiklerinden kimlik karmaşasına maruz
kalırlar (Erton, 1995).
Kent kimliği, şehirdeki değişimler ve değişilmeyenleri belirten ve aynı zamanda bir kenti
tanımlayan ve diğerlerinden ayıran, belirleyici nitelikteki bileşenler bütünü olarak kabul
edilmektedir. Kent kimliği, birey ve çevrenin arasında karşılıklı ve sürekli bir ilişki ve
etkileşim sistemini oluşturmaktadır (Ünügür ve Linch, 1997). Kent ve çevrenin kimliği bir
varlığa bağlı olarak gelişmemektedir. Aslın da kent kimliğinin oluşmasının yanında
gelişimi içerisinde; yerleşme, tarihsel süreç, kentsel alan, çevresel ölçek, kentsel
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sorumluluk, kullanılabilecek yollar, semboller, belirleyiciler, fonksiyonel ve sosyal ilgi
alanları da yer almalıdır. Ama kent sadece bu dört boyutlu bir şemayla tanımlanamaz.
Açılımdan da görüldüğü üzere kentsel kimlik insanın algı-sezgi ile kavradığı, bilgi
birikimi, deneyimi, kültürü ile değerlendirdiği daha birçok unsurdan oluşan ve pek çok
kriterlerden oluşmaktadır (Piran, 2005; Örer, 1993). Kimlik kavramı, karşımıza sosyal ve
kültürel bir olgu olarak çıkmaktadır. Bunun yanı sıra mimarlık alanda kendini çeşitli
şekillerde

tanımlamış

ve

bunun

sonucunda

kendi

bileşenlerini

oluşturmuştur.

Kimlik ve mekan, konum (Coğrafya), boşluk alan (Ağlar ve sosyal ilişkiler) ve zaman
(Tarih) bileşenlerinden arasında otantik bir ilişki ve etkileşim vardır (Ahmadi, 2004).
Toplumların tarih sürecinde oluşturdukları yapısal ve kültürel özelliklerdir. Kültürel
özelliklerde en önemli faktör; kentleşme, yüzyıllar boyunca biriken, yaşam deneyiminin
varlığını devam ettirmiştir (Örer, 1993). Toplumlar kentin kullanıcıları olarak kent
oluşumunu sağlarlar. Kentiyse kültürel, sosyal ve mimari yapısıyla toplumların yaşam
biçimlenişi ve kimliklerini belirlenmektedir (Şekil 3.1).

Şekil 3.1: Kentsel kimliğin oluşum diyagramı (Ünügür, 1996)
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Kültür, çok geniş bir kavram olarak çevresel tasarım ile ilgilidir. İnsanlar, kendileri için
yaşam çevrelerini oluştururken, bu çevrelerin öncelikle kendisine özgün ve toplumunu
yansıtan kültürlerinin getirdikleri ve gerektirdikleri verilerden faydalanırlar. Her toplumun
kültürel kalıbı ve yaşam tarzı kendine özgün ve hastır, bu durum tercihlerden
kaynaklıdır. Kültürün en önemli etkisi ve yansımaları insanların yaratığı yapay
çevrelerdedir ve insanların çevrelerinde ve yaşam alanlarında her türlü değişim kültür ve
kimlikte etki yaratmaktadır. 19. yy sonrası ve 20. yy başlangıcında yani Endüstri Devrimi
sonrası, kentsel strüktürü değişen toplumlar, belli bir süre sonra kayıp ettikleri toplum
değerlerini mimari aracılığıyla dışa vurarak, kendi kimlik ve kültürlerini korumaya
çalışmışlardır. Sonuç olarak Tahran- Şemiranat konutlarında da bu bileşkesiyle bir mimari
biçim ortaya çıkmıştır.
Mimarlık bir toplumsal yapıt olarak diğer alanlar gibi kültür ve kimlikten etkilenmektedir.
Sanat ve teknik uzmanlık alanında gelişen ve büyüyen mimarlık aynı zamanda kültürün
diğer dallarından etkilenmekte ve gelişmektedir ve bu etkileşimin sonucu yapay çevrede
kendini göstermektedir. Mimarlık tüm diğer sanatsal eğilimler gibi evren ve insan
hayatının yansıtmaktadır ve bir iletişim sistemi olarak kimlik, kültür ve insan doğasını
ortaya çıkarmaktadır. Mimari kimlik, mimarlar ve ya kullanıcılar tarafından çevrede ve
bina, binanın bulunduğu alanda ayırt edici özellikler ile belirlenmektedir (Hacıhasanoğlu,
1996).
Mimari kimlik bir kimlik olarak oluşabilmesi için, mimari özellikleri olan kent planlaması
ve uygulama koruma planları, mimari üslup ve dil, malzeme ve teknoloji elemanlar ile
toplum tarafından onaylanması ve aynı zamanda çevre ile uyum içinde olması
gerekmektedir (Binle ve Ertan, 1992).
Mimari kimlikte, bir toplumun geçmişten gelen kültür ve kimlik özelliklerinin en iyi
şekilde yansıtan kültürel varlıklarından birisi, konutlardır. Konutlar yaşama alanına şekil
veren ve insanın mahremiyet duygusu gibi kendine özgü duyguları barındıran ve kendini
ifade edebildiği özel mekanlardır. Aynı zamanda konutlar inşa edilirken; bölgenin kendi öz
kültürü ve inançları ve coğrafi şartları belirgin bir şekilde konutların iç ve dış alanlarında
görülmektedir. Benzer coğrafi ortamlarda yaşayan insanların inşa ettikleri konutlar
birbirinden önemli farklılıklar gösterirler veya benzer coğrafi alanlarda yaşayan farklı
kültür ve kimlik sahibi insanlar, kendi kültürlerinin yansıta bilmeleri için farklı şekillerde
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farklı yapı malzemeleri kullanarak plan ve cephe, düzen açısından farklı konutlar ortaya
çıkarırlar.
Konut, içinde yaşayan insanın dünyaya bakışını ve algılamasını, ideallerini, inançlarını,
gelenek

ve

görenek,

sosyal

denge

ve

düzenini,

hayatta

kalma

biçimlerini,

organizasyonlarını gösteren bir mekandır, başka bir deyişle kültürünü özenle işlediği,
maddi ve manevi olarak görülebilir hale getirdiği mekandır. Konutlar, tam olarak
barındırdıkları önemli ve özel özellikler ile toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarına göre
nasıl şekillendirildiğini ve buna bağlı olarak dini hayatın etkisini, aile yapısı açısından nasıl
inşa edildiğini ve kadının camia içindeki yerini, sosyal hayat ve ilişkilere göre nasıl
planlanıp ve topluma sunulduğunu gösterir.
Yukarıda anlatıldığı üzere bütün ülkelerdeki konutlar bu özelliklere sahiptirler; ancak inşa
ederken, her ülkenin kendi kültürüne ve coğrafi şartlarına göre değişik şekil ve
biçimlenmiştir. Tahran’da ki konutların şimdiki hale gelmelerinin asıl sebebi Ariyayilerin
İran’a göç ettikleri ve yaptıkları ilk konutlardır. Ariyayilerin yapmış oldukları büyük
barınaklar, cilalanmış ve parlak yeşil ve mavi renklerden oluşan taşlardan yapılmıştır ve
genellikle taşların üzerinde oyma işiyle yapılan simgeler görülmektedir. Partlardan sonra
(M.Ö 230) oluşan Pers Mimarisi’nde, diğer ülkelerden en iyi ve en çok istenen yapı
malzemeleri alamadıklarından dolayı, kendi öz doğal yerel malzemelerini kullanarak
binaları inşa etmişlerdir. (Mehrnazar, 2014) Konutlardaki çatı strüktüründe yatay kirişler
kullanma yerine Kubbe kullanılmıştır (Çatı kirişlerini ahşap kullanarak, kirişlerin ağırlığını
taşımak için çok sayıda taş sütunlar) kullanılmıştır. Bu dönemde içe dönük olarak
konutların etrafı duvarlarla kaplanmış ve verandaları avluya doğru açılmaktaydı. Ahameniş
Dönemi’ndeyse (M.Ö 550– M.Ö 330) iç alanını rutinlikten çıkarmak için cephede
simetrisiz düzen kullanılmıştır (Şekil 3.2).

Şekil 3.2: Sarvestan Sarayı (Pour Salajghe, 2012)
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Eşkaniyan Dönemi’ndeyse (M.Ö 247– M.S 224) örnek olarak Asur ve Hitra binalarında
kerpiç, tuğlalar ve moloz (Moloz taşı), mavi sırlı karolar kullanarak inşa edilmiştir ve bu
kullanım Sasanlılar Dönemi’ne (M.Ö 224– M.S 651) kadar devam etmiştir (Şekil 3.3).

Şekil 3.3: Asur ve Hitra Sarayı (Pour Salajghe, 2012)
Sasanlılar Dönemi’ndeyse malzemelerde bazı değişiklikler olmuştur; kireç suyu, kil, yarı
pişmiş alçı, kum taneleri, keçi veya deve kılını kullanarak binanın dayanıklılığını
sağlamışlardır. Orta Asya'ya çok sayıda göçmen gelerek İran'ın yaylasında yaşama
başlamalarıyla (Özellikle Selçuklular Dönemi’nde (Sekizinci 11.yy. başlarında) İran’da
göçmen olarak yaşam hızlıca yayılmaya başladı ve Moğol istilasından sonra göçmenlerin
sayısı gitgide çoğalmaya başlamıştır) yeni mimari ortaya çıkmış ve Gaznaviden önceki
mimari tipi değişmeye başlamıştır. Cephe ve planda değişik ve rutin olmayan tasarımlar
kullanarak yapılan binalar dayanaklılığını sağlanmıştır (Karimi, 1971; Morgan, 1957).
Zamanla iklim şartlarının değişmesi ve sertleşmesi ile İran’da sürekli yer değiştirmeleri
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Barınaklar yaşam koşullarına uygun bir şekilde
değerlendirilmiştir. Bu dönemde barınaklar belirli bir iç düzenlemeye sahip olup, günlük
yaşam

koşullarına

ve

ailedeki

birey

sayısına

göre

değişiklik

göstermiştir.

İran büyük imparatorluklara sahip olan bir ülke olarak, mimarlık ve sanat dallarında diğer
ülkelerden etkilenmiş ve aynı zamanda onları etkilemiştir tarihsel araştırmalara
bakıldığında İran mimarisinin (M.Ö 4000) Ariyanların İran'a göç etmesinden öncesine
dayandığı görülmektedir (Gholijani Moghaddam, 2007).
İran mimarisinde aşağıda ki beş özelliğin belirgin olduğu görülmektedir:
1. Toplumun kültürel (mahremiyet, inanç ve diğ.) yapısıyla uyumludur.
2. Yapımında kullanılan malzemeler, yerel malzemelerdir.
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3. Tasarlanan elemanlar ve yapılmış olan mekanlar işlevseldir.
4. Mekanlar modüler ve insani ölçekler ile uyumludur.
5. Yapılar sağlam ve dayanıklı olmak üzere inşa edilmiştir.
İranlı mimarlar, bölgelerde etkili olan değişik iklim özelliklerini, yaşam tarzlarını,
gelenekleri ve özgün inançlardan doğan farklı tasarımları, çevrede yaşam alanlarını
oluştururken dikkate almışlardır. Bu sebepten, mimari yapıların üzerinde yapılan
araştırmalarda, toplumun sosyo-kültürel özellikleri olduğu söylene bilir (Memarian, 2008).
Geleneksel konutlar üzerinde yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlara göre İran
mimari özellikleri bütün kentlerde hemen hemen aynıdır. Konutların en dikkat çeken
özelliği, iki alandan oluşmasıdır. Diş ve iç mekan alan olarak nitelenmektedir.
İçe dönük mimari çok eskilere dayalıdır. İran konut kültürünün en önemli özelliklerinden
birisi de, içe dönük bir yaşam biçimine uygun inşa edilmesidir. İçe dönük (Deruni)
mimarisi üç önemli özelliklerden oluşmuştur. Bu özellikler; korunmak, mahremiyet ve
iklim koşulları ibarettir. Özellikle konutlarda mahremiyetin korunmasını sağlamak adına
korunaklı bir yaşam alanı ortaya çıkarılmıştır. Konutun iç mekan odaları (Deruni) olarak
bilinen alan ailenin ve aile fertlerinin kullanacağı alandır. Konutun ikinci kısmı yani bahçe
ve avlu (Enderuni) olarak bilinen alanda ise misafirler kabul edilir; kadınlar, çocuklar,
erkekler ve ziyaretçiler bu alanı ortak olarak kullanılırlar, Biruni kısmı ise konutun dış
alanı olarak bilinmektedir (Einifar, 2003), (Şekil 3.4).

Şekil 3.4: Moghadam Konutu’nun iç alanı (odaları ve oturma alanı) Deruni ve avlu kısmı
Enderuni, avulun dış alanı ise Biruni olarak bilinmektedir (Golkarian, 2015)
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İran konut mimarisinin en önemli göstergelerinden olan plan elemanları; odalar, avlular,
eyvan ve süsleme elemanlar gibi unsurlardır (Ahmadi, 2014).
Avlunun önemli unsur olmasının nedeni kültür olarak gökyüzünü yerde yaşatmak ve
yansıtmak amacıyla yapılmıştır ve içi kısmını mavi seramiklerle döşeyerek ferahlık ve
temizliği andırarak ve suyun hareketi rüzgar esintisi ile birlikte soğuk bir esinti yaratarak
bahçelerdeki ağaçlar harmoni olarak gölge sağlayıp serin esintiyi konut ahalisine
yönlendirilmektedir. Avluda bir nevi manevi değeri olan ve cenneti anımsatan bir mekan
yaratılmıştır (Pirnia, 2010), (Şekil 3. 5).

Şekil 3.5: Shahid (Şehit) Modarres Konutu’ndaki avlu gökyüzünü yerde yasıtmaktadır
(Jafari, 2005)
Tahran- Şemiranat konutları ise İran kültürüne sahip olduğundan çoğu avlulu olarak inşa
edilmiştir; kadınların dinlenmesi, çalışması ve sosyal ilişkiler kurabilmelerini sağlayacak
biçimde yapılmıştır.
Şemiranat konutları; avlusuz konutlar, dış avlulu konutlar, orta avlulu konutlar ve iç avlulu
konutlar olmak üzere dört tipe ayrılmaktadır (Şekil 3.6).
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Şekil 3.6: Şemiranat konutlarının avlu biçimleri
Avlusuz Konutlar: Konutlar içe dönük bir biçimde tasarlanmış, odalar konutun iç
kısmında konumlanmıştır. Konutun etrafında ve bazen odaların dış cephelerinde eyvan
bulunmaktadır.
İç avlulu Konutlar: İç avlulu konutun iç kısmında, zemin katında küçük bir avlu olarak
rastlamak mümkündür.
Dış avlulu Konutlar: Konutun etrafını duvarlara çevrilerek bir dış alan yaratılır ve
konutun önünde veya kenarında avlu oluşturulur. Alan ne kadar büyük olursa avlu sayısı
da çoğaltılır.
Orta avlulu Konutlar: İran konut planlarında sıkça görülen ve en gelişmiş avlulu tip olan
orta avlulu evlerin 19. ve 20.yy da çok yaygın uygulama alanı bulduğu bilinmektedir. Avlu
konutun ortasında yer almakta, dört tarafında odalarla çevrilmektedir.
Avluya ulaşmak için ise hashtiye ve koridoru (Dalan) kullanılmıştır. Mahremiyeti
korunmak amacıyla sokak kapısından giren erkekler konutun iç alanındaki kadınları
görmemek adına kapı girişinden hashtiye ve koridoru (Dalan) geçerek avluya ulaşım
sağlanmıştır (Şekil 3.7).
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Şekil 3.7: Mahremiyet koridoru (Golkarian, 2015)
Geleneksel İran konut mimarisinin en önemli unsurlarından biri de veranda (Eyvan) adı
verilen bölümlerdir. Eyvan, bitişik olan odaların arasında ilişkiyi sağlayan ve bireylerin
toplanmasına mümkün kılan ortak alandır. Bu alan, konut içindeki dolaşımı sağlamasının
yanı sıra, bir toplanma alanıdır. Konutun içerisinde odalar ve verandalarla çevrilen iç avlu
ise konukların kullanması ve onların ağırlanması adına yapılmıştır. Zamanla bu kısımlar
daha da özelleşmiş ve eyvan, taht, köşk gibi özellikler ortaya çıkmıştır. Böylece İran
konutlarında ve seçilmiş bölge olan Şemiranat konutlarında da veranda ve avlu en önemli
öğeler olarak tekrarlandığı görülmektedir (Soltan Zadeh Pormehr, 2013), (Şekil 3.8), (Şekil
3.9).

Şekil 3.8: Konutun içerisinde odalar ve verandalarla çevrilen iç avlu, zamanla bu kısımlar
daha da özelleşmiş ve eyvan, taht, köşk gibi özellikler ortaya çıkmıştır
(Pirnia, 2005)
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Şekil 3. 9: Zinetol Molk Konutunun eyvanı, bitişik olan odalar arasında ilişkiyi
sağlamaktadır
İklim şartları odaların bitişik yapılmasının tek sebebi değildir. İnsanların ortak alanı
paylaşarak komşuluk ilişkileri güçlenmiştir ve bir arada yaşama kültürüne sahip
olmuşlardır (Ahmadi, 2014), (Şekil 3.10).

Şekil 3.10: Odaların bitişik yapılması komşuluk ve paylaşma kültürünü yansıtmaktadır
(Jafari, 2005)
Konutun odaları ve iç avlu kısmı konutun sahibi ve tanıdıkları şahısların kullanabileceği
alan olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, yabancıların sadece konutun en dış alanı yani giriş
kapısının dışında iletişime geçmeleri mümkündür.
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Konutlarda ki odalar kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı otura bilmelerini sağlamak amacıyla
düzenlenmiştir. Yaz ve kış mevsiminde konukların ve konut ahalisinin oturabileceği
(Tabestan Neshin ve Zemestan Neshin) odaları yapılmıştır. Mutfağa yakın olan odalar
kadınların oturduğu odalar olarak bilinir (Şekil 3.11).

3.11: Mahremiyeti korunmak amacıyla sokak kapısından giren erkekler konutun iç
alanındaki kadınları görmemek adına kapı girişinden hashtiye ve koridoru (Dalan)
geçerek avluya ulaşımları sağlanmıştır

Konutun iç avluya bakan cephesi süslemelerle bezeliyken sokağa bakan cephesi mümkün
olduğunca sade, yüksek duvarlar ve göze çarpmayacak şekilde tasarlanırdı (Şekil 3.12),
(Şekil 3.13). Bunun nedeni, ilk olarak insanların batıl inançlara ve doğaüstü olaylara
inançların olmasıydı (Psikoloji), gösterişli cephelerin sahiplerinin nazara uğrayacağına
inanılırdı. İkinci nedeni ise; hırsızlık ve tehlikelerden korunma amacıyla yapılırdı
(Güvenlik), hırsızların gösterişli dış cephesi olan konutlara rabet edeceğine inanılırdı.
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Şekil 3.12: Pirnia Konutunun (Enderuni) kısmında avlu bulunmaktadır (Avlu konuklar ve
binanın mahremiyet alanına giremeyenler için kullanılır)

Şekil 3.13: Pirmia Konutun iç avluya bakan cephesi süslemelerle bezeliken sokağa bakan
cephesi mümkün olduğunca sade ve göze çarpmayacak şekilde tasarlanmıştır

Üçüncü nedeni; aynı mahallede olan zengin ve fakir insanların arasında güçlü bir kardeşlik
ve dostluk bağı olduğundan ve bütün mahalle insanları birbirlerini tanıdıklarından bütün
insanların aynı seviyede görüne bilmeleri için süslü binalar inşa etmekten kaçınırlardı
(Şekil 3.14).
Genellikle Gacar/ Kaçar Dönemi’nde daha kapalı masif konutların cephe tasarımı sade ve
süssüz olarak yapılmıştır ve konutun iç alanı ise süsten kaçınmadan ve özenli bir şekilde
şatafatlı olarak yapılmıştır (Şekil 3.15).
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Şekil 3.14: Dış cepheler hırsızlığı önemek adına ve aynı zamanda insanların aynı seviyede
görüne bilmeleri için süssüz ve sade dış cepheler yapılırdı (Golkarian, 2015)

Şekil 3.15: Sol tarafdaki resim Zandiye- Gacar/ Kaçar Dönemi’ne ait olan Golestan
Köşkünün süslü iç cephesidir (Soltan Zadeh, 2013)
Dördüncü nedeni ise, mahremiyete önem vermelerinden kaynaklanıyordu. Nasıl ki bir
İslami kadın kendi mahrem alanı olan tenini mahrem olmayanlardan kapatarak kendini
koruyorsa, konutlar da kadınların temsili olarak sade ve tasarımsız bir dış görünüşle
görünmektedirler (Sosyolojisi, antropolojisi ve psikoloji) (Memarian ve Nassehi- Behnam,
1998).
Konutlarda aynı kadınlar gibi dış kısmını kapatarak mahremiyetini koruyabilmiştir yani
kadınların kullandığı sade düz siyah örtü konutlarda uzun sade duvarlar olarak yapılmıştır
(Şekil 3.16).
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Bu özelliğin kountlarda kullanılıyor olması da, pek tabii ki İslam dininin konut mimarisi
üzerindeki etkisinin bir göstergesidir.

Şekil 3.16: Kadınlar mahremiyetlerini siyah çarşafla korumaktadırlar (Tajik, 2014)
Her dört neden, insanların psikososyal durumlarından kaynaklanmaktadır. Birey toplumsal
çevre ve yaşam açısından içe kapanıktır. Konut da bu içe dönük yaşam gözlemcisinin,
görevine sadık, bazen asosyal ve insanlardan uzak duran kurgusuna göre şekillenmiştir
(Jaspars ve Fincham, 1983; Hewstone, 1983).
3.1 Bölgenin Mimari Özellikleri ve Yapım Teknikleri
İran konutlarının inşaatında kullanılan malzemeler bölgeden bölgeye değişmekte ve
şehirlerin coğrafi özellikleri ile belirlenmektedir. En yaygın yapı malzemesi olarak
duvarlarda kesme taş ve moloz taşları kullanılmaktadır. Tuğla kullanılarak inşa edilen evler
her zaman değerli evler olarak bilinmişlerdir (Mahmoodian, 2007).
Ahşap ise yaygın bir yapı malzeme olarak iç bölmelerde, kapı ve pencere doğramalarında
ve aynı zamanda duvarlarda da kullanılmıştır. Bazı konutlarda ahşapla taşın birlikte
kullanıldıkları da görmektedir. Konutların iç duvarları ana malzemeleri kullanıldıktan
sonra sıvalanır ve dış duvarlar ise bazen sıvalanır, ahşap malzeme kullanılan duvarlarda ise
cilalanır (Mahmoodian, 2007), (Tablo 3.1).
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Tablo 3.1: İran konutlarının yapı malzemesi, yapı elemanları ve mimari stilleri
(Golkarian, 2015)
Değişim

Birinci

İkinci

Üçüncü

Birinci

İkinci

İslam

Süreci

Gacar/

Gacar/

Gacar/

Pehlevi

Pehlevi

Devimi

Kaçar

Kaçar

Kaçar

Dönemi

Dönemi

Dönemi

Dönemi

Dönemi

Mimarlık

İsfahan

Tahran Tarzı

Neoklasik

Batı

Batı

Post

Tarzı

Tarzı

(Modernisim)

Tarzı

Tarzı

Modern

Malzemeler

Tuğla,

Tuğla,

Tuğla,

Tuğla,

Tuğla,

Tuğla,

Ahşap,

Ahşap, Taş,

Ahşap,

Ahşap,

Ahşap,

Ahşap,

Taş,

Kerpiç, Kil,

Taş,

Taş,

Taş,

Taş,

Kerpiç,

Alçı, Muzaik,

Kerpiç,

Kerpiç,

Kerpiç,

Kerpiç,

Kil,

Çelik

Kil, Sıva,

Kil, Sıva,

Kil, Sıva,

Kil, Sıva,

Beton-

Beton-

Beton-

Beton-

arme,

arme,

arme,

arme,

Çimento,

Çimento,

Çimento,

Çimento,

Muzaik

Muzaik

Muzaik,

Muzaik,

Cam,

Barok ve

Çelik

Grik

Muzaik

Çimento,
Çift cam,
Çelik

Aşağıda ki tabloya göre Tahran konutlarında en çok kullanılan yapı malzemeleri; metalik
iskelet, betonarme, demir, tuğla, taş, ahşap, çimento block, kil 2000 yıllarına aittir. Tuğla,
ahşap ve kil (1992 – 1994) yıllarında en az kullanılan yapı malzeme olarak bilinmektedir.
1965 yıllarında, yani İslam Devrimi’nde en fazla kullanılan yapı malzemesi tuğla ve ahşap
olarak bilinmektedir (Tablo 3. 2).
Tahran- Şemiranat 1. ve 3. Bölge konutları ise tüm geleneksel kültüründe olduğu gibi
doğal ve organik bir yapıya sahiptir ve hem yarı açık mekanları hem de açık mekanları ile
dış alanla ve doğa ile devamlı ilişki halindedirler.
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Tablo 3.2: İran konutlarının tarih sürecinde kullanılmış olan yapı malzemesi, yapı
elemanların isimleri ve kullanım sayıları (Mahmoodian, 2005)
Binanın
Bitim
Yılı

Tahran
2000
yıları
Yıl 1996
Yıl 1995
Yıl 1994
Yıl 1993
Yıl 1992
Yıl 1991
Yıl
19901986
Yıl 1985
- 1976
Yıl 1975
- 1966
1965
Yıllarında
Bilinmi
yor

Topla
m

Metali
k
İskelet

Diğer

Betonarme
Demi
r,
Tuğl
a
veya
Taş
ve
Demi
r
6187
76

Tuğl
a,
Ahşa
p
veya
Taşl
a
Ahşa
p
2746
1

Çime
nto
block
ve
Tuğla

Tuğl
a
veya
Taş

Ahşap

Kil
ve
Ahşa
p

Kil

Diğe
r
malz
emel
er

4189

1065
7

962

9589

392
6

3620

14876
88

605860

170067

20289
32730
37694
39939
41550
64491
18833
3

12259
41384
24902
45714
26296
38669
96764

4120
7140
8830
9009
9208
15467
50033

3010
3579
4397
4630
5431
9147
3652
1

162
65
34
19
19
56
403

105
53
43
51
50
207
888

254
74
51
42
52
91
841

8
5
3
3
2
6
14

6
5
6
3
3
4
31

20
8
0
1
2
3
18

85
32
23
15
6
20
150

51446
0
28603
1
24531
8

246197

45909

2944

1857

1947

157

176

109

2138

82253

15865

3358

483

2963

127

815

462

692

28945

2815

2038
25
1739
63
1725
66

4005
7

426

4310

630

8487

327
7

416

17053

3477

1671

2727

145

26

64

9

53

26
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İran mimarisinde de diğer ülkelerin mimarilerinde de olduğu gibi bina inşa edilirken
malzemeleri ve zamanı israf etmekten hep kaçınılmıştır.
İran mimarisinde İslam öncesi ve sonrasında bu önemli bir ilke olarak görülmüş ve
uygulanmıştır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim de Mümin Suresi ve üçüncü ayette bu
konuya değinmiştir “ İsraftan ve beyhudelikten kaçınanlar müminlerdir” (Pirnia, 2005).
Öz yeterlilik İran mimarisinde diğer önemli ilkesi olarak bilinmiştir. Öz yeterlilik öz
sermaye gibidir, İran mimarisinde binalar birbirlerine yakın mesafede yapılmıştır. Aynı
zamanda

bina

malzemeleri

yakın

kaynaklardan

yani

doğadaki

malzemelerden

faydalanmışlardır. Kullandıkları malzemeler binanın konumlandığı bölgenin iklim şartına
uygun olarak seçilip ve kullanılırdı, bu nedenle Tahran Bölgesi’nde en çok kullanılan
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malzemeler toprak, alçı, kireç ve taş ve saman ve çamur karışımlarıydı (Pirnia, 2005).
Gacar/ Kaçar Döneminin Konutlarında İç Avlu Cephe Özellikleri:
1. Orsi adında renkli dikey kafes şeklinde pencerelerin kullanılması.
2. Yedi renkli çini tuğlalarda kırmızı ve ya mor renklerinin kullanılması.
3. Tuğla ve ya çinilerde Landani isimli çiçeklerinin sembollerinin kullanılması.
4. Uzun ve büyük eyvanlar kullanılması.
5. Persepolis sembolleri ve motiflerinin kullanılması (Şekil 3.17).

Şekil 3.17: İran- Tahran konutlarının cephelerinde kullanılan cephe tasarım özellikleri;
Orsi, kırmızı ve mor çini tasarımları, Landani çiçek(Londra çiçeği) tasarımı,
Perspolis sembolü (Golkarian, 2015)
3.1.1 Kapılar
İran’ın diğer bütün bölgelerinde inşa edilen konutlarda olduğu gibi Tahran konutlarında iki
farklı şekilde kapılar bulunmaktadır.
Birincisi ana giriş kapısıdır, yani sokaktan konuta girilen kapı. İkincisi de iç alanda olan
oda kapılarıdır; iç avludan odalara girilen kapıların tokmakları ve kapıların üst kısmında
yapılmış olan kemerler ve taçlar anıtsal ve özel anlamı olan detaylar olarak kullanılmıştır
(Şekil 3.18).
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Şekil 3.18: Kapı formları (Aghazadeh, 2016)

Büyük konutlarda kapılar iki kanatlı olarak her iki tarafa açılabilir özellikte inşa
edilmişlerdir. Kapıların, bilhassa rüzgarın az etki ettiği cephelerde yapılması dikkat
çekicidir. Bu sebeple yaz aylarında tozdan etkilenmemek, kış aylarında ise kar
birikiminiden kaçınmak için rüzgardan etkilenmeyen cephe, giriş kapısı için en uygun
konumda bulunmaktadır. Kapıların genişliği genellikle 120-150 cm yapılmıştır (Jamaat ve
Neyestani, 2010). Tahran konutlarında kapıların üzerlerinde tokmaklar yapılarak, dışarıdan
gelen birinin sesinin duyurulması hedeflenmıştır. Tahran halkı bu tokmaklara (Kube) adı
vermiştir. Kapı tokmakları dökme demirden yapılmıştır. Eski Tahran konutlarında kapı
tokmakları tasarımlı metal malzemelerden yapılmıştır. Kadınların tokmakları ince ve uzun
yapılırdı ve erkeklerinki kalın, çekiç şeklinde yapılırdı. Şekiller değişmeye başlamış ve
insan eli şeklinde, hayvan figürlü ve bitkisel motifli kapı tokmakları şeklinde
yapılmışlardır.
Kapı tokmakları iki ayrı büyüklükte yapılmışlardır. Bunlardan büyük olanı eve gelen
erkeklerin kullandığı tokmaktır. Bu tokmak daha fazla ses çıkardığı için evde yaşayanlar
bu ses sebebi ile gelen kişinin erkek olduğunu anlarlarmış. Küçük tokmak ise kadınların
kullandığı tokmaktı ve sesi daha az olduğundan dolayı gelen kişinin kadın olduğunu
belirtirmiş (Jamaat ve Neyestani, 2010), (Şekil 3.19).
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Şekil 3.19: Kapı tokmakları: Sol kapı tokmağı erkekler için ve sağ tokmak kadınlar için
tasarlanmıştır (Golkarian, 2015)
Anlatıldığı gibi dış cepheler sosyal seviyeyi göstermemek adına ve herkesi aynı seviyede
görmek amacıyla sade olarak yapılırdı. Ancak dış kapın üst kısmında ki portalın detayı
sosyal ve ekonomik statüyü belirtecek şekilde detaylandırılırdı (Pirnia, 2005).
Mahallenin zengin ailesi dış cepheyi sade olarak yaparken dış kapının baş kısmında süslü
ve soylu gösterecek motifler kullanırlardı ve fakir ve ya orta seviyedeki aileler portalları
sade olarak yaparlardı (Şekil 3.20).

Şekil 3.20: Kapı portalları veya kapı başları; süslü ve soylu gösterecek motifler
kullanırlardı ve fakir ve ya orta seviyedeki aileler portalları sade olarak
yaparlardı (Gokarian, 2015)
3.1.2 Kapı Önü Sekileri
Dış kapıda sağ ve sol kısımda konut sahibin diğer komşu ve yakın insanlarla oturabilmesi
ve dinlenirken birbirleriyle konuşup kültür alışverişi yapabilmeleri için iki seki yapılırdı.
Bu sekiler kapıdan mesafeli olarak yapılarak kapı ve seki arasında boş bir alan yaratıyordu.
Doğa koşullarında, kış ve yazda güneş yansıması ve karların, buzların saçaklardan
dökülme tehlikesine karşı eve gelenleri ve evde yaşayanları korumak amaçlı yapılırdı
(Şekil 3.21), (Şekil 3.22).
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Şekil 3.21: Kapı dışında ve kapı kenarlarında bulunan sekiler (Golkarian, 2015)

Şekil 3.22: Örnek olarak verilmiş olan sekili(peronlu) konutun ayrıntı çizimi

3.1.3 Pencereler
Konutların iç alanı yani Enderuni kısmında yarım daire şeklinde yapılmış olan pencereler
ve pencerelerin söveleri iki kısımdan oluşmaktadırlar; pencerelerin kenarlarında silindir
şeklinde ahşaptan hatıl konulurdu, bu hatıl Farsça’da (Kelaf) olarak bilinen, duvara gelen
ağırlığı sağ ve sol kısımdan ölçülü bir şekilde azaltıp yere aktarıyordu (Şekil 3.23), (Şekil
3.24).

Şekil 3.23: Pencrelerin kenarlarından geçen (Kelaf) duvara gelen ağırlığı sağ ve sol
kısımdan ölçülü bir şekilde azaltıp yere aktarıyor (Heydari, 2016)
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Şekil 3.24: Yarım daire şeklinde yapılmış olan pencereler, ağırlığını ve basını yarıya
indiriyor (Heydari, 2016)

Pencerelerin camları renkli ve büyük yapılması sadece görsel olarak yapılmamıştır belki
pencerelerin geometrik şekillere ayrılması ve renkli olarak imal edilmesi güneş ışığını
yarıya indirip ve konutun iç kısmına zararlı ışıkların girmesini önlemiştir. Psikolojik
açısından, ışığın renkli camlara yansımasıyla konutun iç alanı rutin olmaktan çıkıp ve
motive edici bir atmosfer yaratmaktadır.
Sosyo- kültürel açıdan ise renkli ve geometrik şekilli pencereler dış alandan iç alanın
görünmesini önleyip mahremiyet sağlıyordu. Kullanılan mor ve Şiraz Kırmızısı adlı olan
kırmızı şarap rengi ise ruhaniliği simgelediğini düşünüldüğü için pek çok konutta
kullanılmıştır. Aynı zamanda bu renkli pencerelerde kullanılan boyaların haşere ve
sineklerden korumak amaçlı kullanıldığı bilinmektedir (Jamaat ve Neyestani, 2010), (Şekil
3.25), (Şekil 3.26).

3.25: Pencerelerin geometrik şekillere ayrılması ve camları renkli olarak imal edilmesi
(Heydari, 2016)

Şekil 3.26: Renkli camlı pencereler ve kaplamaları (Heydari, 2016)

87

3.2 Gacar/ Kaçar Dönemi Konutlarının Özellikleri
İran- Tahran’da inşa edilmiş konut tipleri, genellikle iklimin ve çevreden kolay elde
edilebilen malzemelerin etkisi ile farklı şekillerde planlanmıştır. Havuzlu iç avlusu olan
konut plan tipi yaptıranın ekonomik ve sosyal durumu nasıl olursa olsun mutlaka
uygulanmıştır (Behpour, 2009). Ancak konutu yaptıran kişinin ekonomik durumu, arsanın
büyüklüğü ve konut ahalisinin genişliğine göre kat sayısı ya da oda sayısı artırılmıştır
(Şekil 3.27).

Şekil 3.27: Bütün konutlarda avlu bulunmaktaydı, ancak ekonomi seviyesine göre konutun
oda sayısı ve kat sayısı değişilirdi (Sadegh Hedayat Konutu orta seviye
olduğundan dolayı tek katlıdır ve Pirnia Konutu yüksek seviyeyi gösterecek
halde tasarlanmıştır)
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Tek Katlı Tip
Genellikle ekonomik gelir durumu düşük olan insanların yaptırdığı ve ikamet ettiği bu
konut tipinde geleneksel Tahran konutlarında görülen özelliklerin büyük bir bölümü
görülmektedir. Neredeyse bütün Tahran konutlarında olduğu gibi bir veya iki oda,
çayhane, avlu gibi birçok özellik bu tek katlı Tahran konutlarında de görülmektedir. Ancak
Tahran’daki konutların iç ve dış görünümü daha süslü inşa edilmiş olduğu görülmektedir.
Bu tip konutlarda oda sayısı çok katlı konutlara göre daha azdır. Çayhaneli konutlar çok
fonksiyonel olarak inşa edilmiş ve konutun önemli mekanı durumundadırlar (Behpour,
2009), (Şekil 3.28).

Şekil 3.28: Zemin katın çayhanesi, planda pembe renkle gösterilmiştir (Iran, 2015)

İki Katlı Tip
Tahran’daki geleneksel konutları Gacar/ Kaçar Dönemi’nin sonlarına doğru büyük
çoğunluğu, iki katlı konutlardır. (Şekil 3.29) İki katlı geleneksel Tahran konutları, özellikle
orta ve yüksek gelir seviyesindeki ailelere aittir. Yarım alt katından çayhane’ye doğru
geçişi sağlayan bir başka kapı bulunmaktadır.
Çayhane konutun yapıldığı arsanın genişliğine bağlı olarak planlanmakta ve ona göre de
konutun diğer odaları yerleştirilmektedir. Bazı konutlarda üst kattaki çayhaneye ulaşım
dıştan bağımsız bir merdivenle sağlanmaktadır.
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Şekil 3.29: Şeykh Khazael Konutu (Golkarian, 2015)

Süsleme Elemanları
Geleneksel Tahran konutlarında mümkün olduğu kadar dış cephelere sade yapılırken iç
alan hareketli, taş ve tuğla, alçı malzemenin ile elde edilen süslemelerle yapılmıştır.
Bitkisel motifli ve geometrik desenli taş süslemeler genellikle avlu giriş kapıları
kenarlarında ve üzerinde veya kilit taşı üzerinde bulunmaktadır.
Bu süslemeler pencerelerin kenar üst kısmında, cephe üzerinde, kolonlar ve merdiven
basamakları ile açık koridorların altlarında da gözükmektedir. Büyük ve özel konutlarda
tavanlarında, bitkisel motiflerin ve kalem işi süslemeler, poster ve aynalarda dikkati
çekmektedir (Şekil 3.30), (Şekil 3.31).

Şekil 3.30: Moghadam Konutun süsleme elemanları, pencere çerçeveleri, duvarlardaki
Safevi çizimleriyle yapılmış olan seramikler, kapı detayları ve kapı başı
süslemesi (Eslamzadeh, 2016)
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Şekil 3.31: Moghadam Konutun iç süsleme elemanları (Eslamzadeh, 2016)

Tahran’ın geleneksel konutlarında konaklama alanında alçıyla yapılmış geleneksel
semboller kullanılmıştır. Bu semboller çiçek ve bitki, arabesk motifler, meleklerin
heykelleri ve ritmik resimlerden oluşmaktadır. Duvarların üzerinde ve tavanlarda
kullanılan plasterlerde özel resimler ve özel motifler yapılmıştır. Renk olarak Gacar/ Kaçar
Dönemin iklim şartlarına uygun en önemli renkler sarı ve turuncu olarak bilinmektedir
(Pirnia, 2005).
19. yy sonrası ve 20. yy başlangıcında, Endüstri Devriminin sonrası ilk olarak Batı
ülkelerinde kendini göstermeye başlamıştır. Mimarlık eski tarzını terk ederek yeni ve
geleceğe yönelik işlevsel mimari formlarında kendini ifade etmeye başlamıştır. İkinci
Dünya Savaşından sonra, bu eğilimler uluslararası stil olarak adlandırılmıştır.
Uluslararası mimarisi hızlı ve basit gelişen mimari olarak, geometrik formlar ve süslemesiz
cepheler ve herhangi bir tarihsel kaynak içermeyen formlardan oluşmaktadır.
İkinci Dünya Savaşından sonra, bu stil kendini düz ve sade çizgiler, süslemesiz camlarda
ve perde duvarlardan, yüksek katlı binalar ve büyük ölçekli konut projeleriyle,
tamamlamıştır ve geliştirmiştir (Zabihi, 2010).
3.3 Pehlevi Dönemi Konutlarının Özellikleri: (1925-1979)
Reza Şah (Pehlevi) Dönemi’nde Romantizm mimari tarzı, özellikle kamusal ve devlet
binalarında uygulanmaya başlamıştı ve gündeme gelmişti. Bu dönemde iki önemli
özelliklerden biri İslam öncesindeki mimari tarzı ve ikincisi Pers (Pasargad) mimarisinden
kalan eserlerin mimari tarzının birlikte kullanılmasıydı. Bu esnada Tahran’da bulunan çoğu
binanın Ahamenişi mimarisinden esinlendiği görülmektedir (Zabihi, 2010), (Şekil 3.32).
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Şekil 3.32: Shahrbani Sarayı; Reza Şah Pehlevi Dönemi’nde İslamdan öncesindeki mimari
tarzı ve ikincisi Pers (Pasargad) mimarisi kullanılmıştır (Golkarian, 2015)
1. Girişte yapılan büyük ve yüksek verandalar
2. Takhte Jamshid’de olduğu gibi binalar kolonlarla birlikte alanın tam ortasında ve
ya geniş ve kapsamlı olarak yapılması.
3. Pencereler ve söveleri Takht Jamshid’den esinlenerek yapılması.
4. Binalar büyük, azimli ve yüksek olarak yapılması.
5. Cephede taş ve çimento kullanılması.
6. Takht Jamshid(Taht-i Cemşid) motifleri ve sembolleri kullanılması.
7. Hitlerin binalarına çok benzerlikleri vardı: Uluslar mimarisi, Romantizm; yücelik
ve büyüklüğün işaretidir, bu nedenle binalarda Romantizm tarzı kullanılmaktaydı
(Seyyedian, 2014) (Şekil 3.33).
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Şekil 3.33: Pehlevi Dönemi’ne ait olan Pasal Sarayı (Golkarian, 2015)

Pehlevi Dönemin’de ait olan diğer mimari tarzı ise, Ahamenişi ve Sasani mimarisinden
etkilenerek oluşturulan tarzdır.
Bu dönemde inşa edilen gösterişli konutların (Sarayların) özellikleri şöyledir:
1. Büyük veranda (Sasani Tarzı)
2. Girişte binanın yüksekliğiyle eşit olarak büyük tonoz yapılmaktaydı.
3. Yüksekliği gösteren kolonlar kullanılmaktaydı.
4. Malzeme olarak tuğla kullanılmaktaydı.
5. Planlar genellikle kare şeklinde yapılmaktaydı (Seyyedian, 2014), (Şekil 3.34),
(Şekil 3.35).

Şekil 3.34: Shapouri Sarayı (Golkarian, 2015)

Şekil 3.35: Saad’ Abad Sarayı (Golkarian, 2015)
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İkinci Pehlevi (1941–1979) Dönemi’ne kadar devam eden bu mimari etkileri, apartman
şeklinde binalar yapılmaya başlayarak, Batı ülkelerinin mimari tarzında Tahran
apartmanlarında da görünmekteydi.
1. Binanın ağırlını taşıyan duvarlar
2. Düz çatı
3. Balkon veya teras
4. Avlu ve sokağa açılan pencereler
5. Boydan boya büyük pencereler kullanılmaktaydı (Şekil 3.36).

Şekil 3.36: Pehlevi Dönemi’ne ait olan, Doktor Shariyatinin Konutu (Rahimi, 2016)
Bunun devamında yeni mimari “eski formlar” kullanmamaya başlarken, eski stili
reddedilip yeni hayat ve yaşam koşullarıyla uygun formlar kullanmaya başlamıştır ve bu
değişimi Tahran mimarisinde de etki yaratmıştır ve bu etki yeni kültür ve kimlik arayışına
neden olmuştur (Schulz, 2000).
3.4 İran İslam Cumhuriyeti Devri (1979 ve Sonrası); Günümüz Mimarisi
Genel olarak Tahran’da da uygulanan Modern mimarinin özellikleri:


Mimari formular ve tasarımların kaynakçası olan tarihsel stillerin reddedilmesi.



Süslemelerin reddedilmesi.



Formların sadeleşmesi ve aşırı detay ve süslemeler kullanılmaması.



Görünür strüktürler, ince / düz formular, düz çatı



Binası betonarme veya çelik konstrüksiyon sistemi



Cephe dokusu olarak beton, cam malzemelerinin kullanılması.
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Modernist mimarlar, bir tasarımcı olarak binanın iç alanını bir iç mimar olarak
tasarlamalarıdır (Millais, 2009).



Yeni binalar eski binaların yerine geçmiştir (Bazı eski binalar yıkılmıştır ve yerine
yeni binalar yapılmıştır. Bazı eski konutlar ise yeni mimari tarzıyla restore edilip ve
yeni fonksiyonlara kullanılmaya başlamışlar).

Modern mimarinin diğer özelliklerinden; yeni malzemeler olarak beyaz ve gri renkli
boyalar bina cephelerinde kullanılmasıdır, örnek olarak Arad Şirketi’nin mimari olan
Bahram Kalantarin’in inşa ettiği BM7 Konut binasında beyaz ve siyah renkler cephede
kullanılmıştır (Şekil 3.37).

Şekil 3.37: BM7 Konut Apartman (Aghazadeh, 2016)

Genellikle insanın eski kimliği yeni dünya tarzıyla uyuşmayınca insanın yaşadığı alan
yabancılaşmaya başlar ve ortama his etti güvenin ve kimliğine endişeler duyarak
kimliksizleşmeye başlar, bu nedenle modern mimari yeni formlarla insanın yeni
ihtiyaçlarını gidermek adına yeni yaşam alanı olan konutu inşa etmiştir ve beraberinde yeni
kimlik kazandırmıştır.
Kimlik ve kültür insanın en önemli parçasıdır bu nedenle her bir değişim bu iki önemli
özelliği etkisi altına alır ve her bir özensizlik kötü sonuçlara yol açar (Ghobadian, 2013),
(Şekil 3.38).
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Şekil 3.38: Modern Bahar Konutu’nun plan, cephe ve iç alan oluşumu (Aghazadeh, 2016)
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BÖLÜM 4
TAHRAN- ŞEMİRANAT KONUTLARININ CEPHE ÖZELLİKLERİ

4.1 Gacar/ Kaçar Dönemi
Gacar/ Kaçar mimarisinin temel özelliği mütekellif olmasıdır. Bu özelliği her şeyden daha
iyi, villaların mimarisinin Avrupa Tarzı olmasını bu dönemde rahatlıkla görmek
mümkündür. Bütün zenginlerin süslü villalar ve köşkleri, Barok stilinden alınmış ve taklit
edilmiştir. Sonuç olarak İran Barok stili yaratmıştır.
Taşlar üzerinde karmaşık oyma sanatı ve karışık lüks kolonlardaki süslemeli gül ve çiçek
tasarımlı alçı ve aynı zamanda, tasarımların çeşitliliği ve türleri bireysel olarak bu
dönemde zenginlerin konutlarında seçkin özelliğe sahiplerdi. Kolonların üzerinde bu
davranış, mimarlık unsurların değeri idrak edilmesinin göstergesidir. (Samii, 1996)
Aynalar, tasarım ve süslemeler, aslan simgesi, deniz perileri ve alçı kronlar, hepsi İran
sanatından faydalanmışlardır.
Gacar/ Kaçar Dönemi’nin konut mimarisi Safevi Dönemi’nin mimarisinin devamıdır.
Nasireddin Şah Dönemi’nde sanayi sanatının gelişmesi ve Batı ülkeleriyle irtibata
geçmeleriyle birlikte, İran konutlarının plan tipleri değişmeye başlamıştır. Konutlar plan
olarak simetri şeklinde tasarlanmıştır. Eyvanın(terasın) orta kısmında iki yöne ayrılan
büyük merdivenleri kullanarak konutun iç kısmına ulaşmak mümkündür. Konutların
bodrum katında çayhane ve büyük hanların kullanacağı bir salon ve küçük bir havuz
yapılmıştır.
Gacar/ Kaçar Dönemi’nin konutlarında zemin katı konuklar için kullanılan alan olarak
bilinir ve üst kat ise şahsi alan olarak bilinmektedir. Üst kat merdivenlerle sağlanan giriş,
aynalar ve plaster sanatıyla yapılmış olan salonla tamamlanmaktadır. Salonun karşısında
merkezi bir oda olarak bilinen yaşam alanı aile ve konukları ağırlamak için
kullanılmaktadır. Hizmet karların kullana bileceği ikinci bir giriş yapılmıştır. Gacar/ Kaçar
Dönemi’ne ait konut tipleri aynıdır ve her bir konutta iki şahsi oda ve konuk odası, çalışma
odası ve bir tuvalet bulunmaktadır (Şekil 4.1).
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Şekil 4.1: Sheykh Khaza’l Konutu’nun plan tipi ve analizi
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4.1.1 Sheykh Khaza’l Konutu
Sheykh

Khaza’l

Konutu

Tahran,

Qods

Meydanı,

Darband

Sokağı’yla

Fanakhosro(Fenahüsrev) Sokağı’n kavşağında bulunmaktadır.
Sheykh Khaza’l Konutu 1868 AH yılında konut olarak yapılmıştır, şimdi ise restoran
olarak kullanılmaktadır.
Sheykh Khaza’l, Huzistan şehrinin hâkimi ve bu binanın sahibiydi. Sheykh Khaza’l
Konutu 2 katlı ve yaklaşık olarak 400 m. civarında, bahçenin ortasında köşk şeklinde yer
almış bulunuyor. Bu konutun tasarımı çoğu binalar gibi (Rical) Avrupa kart postalları ve
Neo-classic stilinde, Gacar/ Kaçar Dönemin sonlarında Tahran’da yapıldı.
Alanın dağlık ve eğimli olmasından, bu konut kuzey yönünde ve zemin katı zemin
düzeyinde ve güney yönünden, çayhane üzerindeki katında bulunmaktadır. Elbette,
çayhane avludan üç merdiven alttadır. Muhtemelen çayhane birinci hedefi, görsel
görünüşle eğimin farkını halletmek içindi.
Çayhane, İran mimarisini gösterme amacıyla, düz kaplamalı tonoz tasarımıyla yapılmıştır.
Çayhane üst bölgesinde bulunan verandada güney yönün güzel manzarasını izlemek için
oturma amaçlı yapılmıştır. Verandadan iç alana girmek için dört kolon ve bir kapı
kullanılmıştır.
Çayhane verandaya karşı dört pencereden oluşuyor. Alanın planı bir yarım holü ve bir
dikdörtgendir. Alçı tasarımlı iki kolon, iki tarafta, bu iki alanı birbirinden ayırıyor. Ortada
görsel ayna yapımları ve kuzey yönünde iki merdiven yolu iki taraftan giriş alanına
yönleniyor. Ana girişinde kuzey yönünde dört merdiven yoluyla giriş alanına yöneliyor.
Üst katıysa batı ve doğuda her iki yönden bir koridor, iki oda ve bir tuvaletten oluşuyor.
Bu konut Sheykh Khaza’l’in Tahran’a sürgün olmadan önce geçici bir inşaat olmak üzere
dayanıklı ve düzgün bir şekilde yapılmıştı ve tavan kalkan beşik çatı olarak kafes kiriş
kullanarak inşaat edilmektedir. Sheykh Khaza’l Konutu’nun genel mimari özellik analizi
eklerde verilmiştir (Ek 1), (Ek 2).
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4.1.2 Rahnema Konutu
Rahnema Konutu, Tahran, Niavaran, Şehit Bahonar Sokağı, Tajrish kavşağına doğru ve
Yaser kavşağına varmadan, Ahang çıkmaz sokağında bulunmaktadır.
Rahnema Konutu 1892 M.S yılında konut olarak yapılmıştır ve şimdi ise Kültürel Miras
Merkezi’ne aittir.
Kuran-ı Kerim’in tercüman ve yorumcusu, peygamberin ünlü nebevi biyografi kitabının
yazarı olan Zeynal-Ad’din Rahnema’nın Rahnema Konutu’nun sahibiydi.
Bu konutun tasarım ve diğer mimari özelliklerden birisi ise, Tahran’ın Gacar/ Kaçar
Dönemi’nin etrafındaki kırsal aristokratik konukları anımsatmasıdır. Konut iki kattan
oluşmak üzere 14x21 m’dir.
İçe dönük tasarım olduğu için, her dört yönden bahçeye bakmak mümkündür ve bu mimari
bir özellikler olduğundan, köşk olarak adlandırabiliriz. Şimdiki vaziyet ise, konuta giriş
kuzey ve güney yönünden de mümkündür. Konutun etrafını 3 m. eninde olan veranda
kaplamaktadır ve dört kalın ağırlık taşıyan kolonları ise her dört köşeden görünmektedir.
Konutun kenarlarında yuvarlak olan görsel ve yapısal eleman olarak yapılan kolonları
görebiliriz. Konutun her katı, 150 m. kare parsel genişliğine sahiptir. Şimdiki halindeyse,
oturma odası alan olarak büyütülmesi için, alt katın verandası pencere ve kapıyla
kapatılmıştır ve oturma alanı olarak tasarlanmıştır.
Konutun alt katında görsel ve dikkat çekici formda ahşap kiriş icra edilmiştir. Orta katta,
tahta lambe kubbesi tavanın kiriş üzerinde görsel formunda yapılmıştır. Dış kısımda ise
çatı beşik çatı olarak tasarlanmıştır. Rahnema Konutu’nun genel mimari özellik analizi
eklerde verilmiştir (Ek 3), (Ek 4).
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4.1.3 Alizade Konutu
Alizadeh Konutu Tahran, Amine Hozuri kavşağına varmadan Rey Sokağı’n batı
semtindedir. Alizadeh Konutu 1900 M.S yılında bir katlı konut olarak Ekhvan Alizadeh’ye
yapılmıştır. Konutta kullanılan ana malzeme kerpiç ve tuğladır, konutun cephesinde ise
tuğla malzemeli tasarımlar kullanılmıştır.
Konutun doğu ve kuzey cephesindeki duvarlarda Pers üslubu (çiçek, yaprak) şeklinde
tasarımlar pencere ve kapı başlarında işlenmiştir, Saçak ve kat bordüründe de aynı şekilde
Pers üslubu tasarımlar gözükmektedir.
Pencere ve kapılar kemerli forma sahiplerdir ve söve öğeler ile kaplanmışlardır. Çatı katın
tavanında kullanılan ahşap kafes kiriş ve süslemeli tuğlalar ve eğimli olması, Gacar/ Kaçar
Dönemi’ne ait olduğunun göstergesidir.
Konut oturma katı ve bodrum katına sahiptir, bodrum katın çatısında bulunan ahşap
tasarılar tahribattan dolayı yok olmuştur.
Konutun bir büyük kısmı yıkılmıştır, yani 2/3 kullanılmaktadır ve 1/3 tahrip olundu ve
yerine büyük bir mağaza yapılmıştır ve batı kısmıysa ofise ve mağaza olarak kullanılıyor.
Alizadeh Konutu’nun mağaza kısmını Bay Badamchiyan tarafından satın alınmıştır ve
kalan kısmıysa binanın sahibi Alizadeh tarafından Milli bankasına verilmiştir. Konutun
tarihsel cephesi yok olmaktadır ve en yakın zamanda kalan kısımda yıkılacaktır. Alizadeh
Konutu’nun genel mimari özellik analizi eklerde verilmiştir (Ek 5), (Ek 6).

101

4.1.4 Kiyanian Konutu
Kiyanian Konutu, Tahran’ın kuzey bölgesi, Dr Shariyati ile Yakhchal(yahçal) sokağı
arasındadır.
Bu bölge Gacar/ Kaçar Dönemi’nde Tahran ve Şemiran’ın kırsal alanı olarak kullanılırdı.
Konut değerli şehir arazisinde bulunduğundan ve terk edilmiş olmasından dolayı harabeye
dönüşmektedir ve şuan şahsi konut olarak biliniyor ve Kiyanian adlı bir şahsa aittir.
Konut 1883 M.S yılında Gacar/ Kaçar Dönemi’nin mimari stiliyle yapılmıştır ve aynı
zamanda kullanılan tasarımlar Avrupa ve Iran mimarisine aittir. Cephenin değişik
kısımlarında ve binanın iç kısmında İran ve Avrupa arkları kullanılmıştır. Konutun planı
serbest ve dışa dönük olarak yapılmıştır, konut kırsal alanda bulunduğu için Labirent ve
Gacar/ Kaçar’ın içe dönük sisteminden eser yoktur. Konutun villa şeklinde ve avlulu
olarak yapılmıştır.
Konut V şeklindedir ve batı doğu semtinden yan komşu konutlarına bağlıdır. Plan kuzey
semtinden dikdörtgen şeklinde bahçe kısmına bağlanıyor ve güney semtinden merkeze
doğru büyük havuz ve ahşap köprüsü gözükmektedir. Köprü konutun verandasına
bağlanıyor ve veranda tasarımlı ve güzel kolonlarla kaplanmıştır. Konutta kullanılan
malzeme tuğla ve kerpiçtir. Konutun çatısı eğimli olarak kafesli ahşap kirişle yapılmıştır.
Konut 3000m2 dir ve ebat olarak 50x60’dır. Konutun parsel genişliği 800m2 olmak üzere
Konutun temel yapısı tuğla ve taşıyıcı duvardır. Bütün kapı pencereler ahşaptandır ve
pencere, kapı, cephelerde Avrupa arkları ve süsleri ritm olarak kullanılmıştır.
Tuğla süslemeleri konutun cephelerinde bulunmaktadır ve aynı zamanda pencerelerin
kenarları ve üst kısımlarında tuğladan yapılmış süsler ve arklar vardır. Dikdörtgen kolonlar
konutun kaplaması olarak bilinir. Konutun Avrupa stilli arkalarının üst kısmında özelikle
güney verandada tuğlaların ritmli tasarımları gözükmektedir.
Ahşaplı tasarımlar konutun dışa dönük olduğundan iç kısımlarda ahşap sanatı ve
tasarımları yoktur, sadece köprü ve veranda/ teras, korkuluklarda gözükmektedir.
Sıva/ Plaster ise konutun iç ve dış kısmında kullanılmamıştır ve sadece dönel kolonlarda,
kolonların başlarında, güney semtin verandasında bulunmaktadır. Kiyanian Konutu’nun
genel mimari özellik analizi eklerde verilmiştir (Ek 7), (Ek 8).
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4.2 Pehlevi Dönemi
Merkeziyetçi fikirlerin, gelenekleri kıran, yenilikçilik ve modern, askeri tekniğin yirminci
yılında ortaya çıkmıştır. Devletin yapısı öyle bir şekildeydi ki bu düşünceyi icra etti:
1- Binanın alt tabanı yerden daha yüksek de olması ve binaların girişi gösterişli ve
binanın orta kısmında göz önünde olması bu dönemde görülüyor. Bu özellikler
binanın sima ve şevketine vurguluyor.
2- Yüksek girişler ve irtifalı kolonlar ve uzunluğu bu binalarda bir bakışta
Almanya’nın mimarisinin güçlülük dönemini ve yirminci yüz yılın başlangıcı ve
antik İran’ın büyük ve kudretli arkeolojisini göz önünde bulunduruyor. Nede olsa,
İran kültüründe yer bulmuş yücelik ve güçlülük duygusu binalarda da
görünmektedir.
3- Reza Şah Dönemi’ndeki binaların birçoğunda çizgisel ve dikey işaret ve elemanları
kullanmıştır.
Kolonlar ve pencereler, görkem ve heybet hissini daha fazla yaratmak için simgesel
elemanlar olarak kullanıyorlardı ve bu dikey hareket için binanın kendisi yatay biçimde,
ağır ve hacimli olarak inşa edilmişler (Mohammadzadeye Mehr, 2004).
Pehlevi Dönemi’nde mimarların Batı ülkelerine gidip gelmeleri ve Batı mimarisini örnek
alarak konutların plan tiplerini değiştirmeye başladılar ve bunun sonucunda konutlar eski
geleneksel şeklinden uzaklaşıp modern olarak yapılmışlardır.
Gacar/ Kaçar Dönemi’nde simetri olarak yapılan planlar Pehlevi Dönemi’nde serbest ve
asimetri olarak yapılmışlardır. Gacar/ Kaçar Dönemi’nde şahsi ve kamu alanları ayrı ayrı
yapılırken ve mahremiyet korunurken, Pehlevi Dönemi’nde şahsi ve kamu alanları iç içe
yapılmıştır. Şahsi konutlar üst üste dizilerek apartman haline gelmişlerdir sonuç olarak
mahremiyet ve İran kültürü izini kayıp etmeye başlamıştır (Şekil 4.2).
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Şekil 4.2: Shaeran Konutu’nun plan tipi ve analizi
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4.2.1 Nima Yushij (Yuşic) Konutu
Nima Yushij Konutu Tahran, Şemiranat Bölgesinde, Tejrish, Derzashb ve Ramazan
Sokağı’nda bulunmaktadır. Konut Nima Yushij (Ali Esfandiyari) Çağdaş Dönemin en
önemli ve ünlü şairine aittir.
Bu konutun antik tarihi 50 senden daha fazladır. konut 1950 yılında Birinci Pehlevi
Dönemi’nin sonlarında ve İkinci Pehlevi Dönemi’nin başlangıç Dönemi’ne aittir.
Bu konut Şemiranat konutlarının mimari stiline uyarak inşaat edilmiştir. Kırma ve asma
çatı, veranda, sekiz çelik kolonlarla birlikte temel cepheyi tamamlamışlar. Tuğla ve taşıyıcı
duvarlar bu konutun temel yapısıdırlar.
Cephe elemanları kat bordürü ve çelik sekiz silindir kolonlarıdırlar. Konut 4 oda ve bir
bodrum katından oluşmaktadır. Konutun pencere ve kapı formları düzdür ve etrafları söve
ile kaplanmıştır.
Nima Yushij(Yuşic) Konutuna plan ve cephe analizi yapıldıktan sonra konut sadece bir
döneme ait olduğunu ve hiçbir kısmında eksiklik veya ilaveten bir şey olmadığı sonucuna
varılmıştır.
Köşkün orta avlusunda temel cepheye karşı bir dikdörtgen havuz ve bir sürü yaşlı ağaç
vardır. Bu konut yaklaşık 688 metrekare parsel genişliği ve kullanılan kat 180 m2’dir. Nima
Yushij (Yuşic) Konutu’nun genel mimari özellik analizi eklerde verilmiştir (Ek 9), (Ek 10).
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4.2.2 Shaeran (Şairler) Konutu
Shaeran(Şairler) Konutu’nun asıl sahibi Rahmetli Mehdigoli Hedayet’dir, Mahirü’lSaltana olarak adlandırıyorlardı.
Bu konut 1941 yılında yapıldı. Konutun mühendisi Michael Garib’di. Shaeran Konutu’nun
toplam alan metrajı 4725 metrekare ve konutun temel yapı metrajı ise 615/79 m2’dir. Ana
giriş kapısı güney yönünde ve avluya girdiğinde, ortada bir on altıgen Şems-i İrani
formunda, firuze renkli bir havuzla karşılaşıyoruz. Bu havuz alana rahatlık ve iyi bir
atmosfer yaratıyor. Havuzun etrafında doğu tarafında üç küçük havuz mevcuttur ve firuze
renkli su akım yoluyla birbirlerine bağlanmışlar. Bu havuzların yanında merdivenler
görünüyor ve merdivenler doğu yönüne yönlendiriyorlar.
Güney yönündeyse 11 merdiven mevcuttur ve terasa doğru yönleniyor. Teras tam büyük
havuza ve orta avluya bakıyor. Terasın etrafı 14 silindir kolonlarla kaplı ve ikişer ikişer
duruyorlar. Balkonun formuysa eğri şeklinde güney doğu yönünde yapılmış ve 90 derece
dönmekle kolonlar balkonun sonuna doğru devam ediyor. 11 merdiven daha batı ve kuzey
yönünde mevcuttur. Kolonlar balkonun tamamen etrafını kaplamışlar ve taşıyıcı olarak
kullanılıyorlar. Sade ve zarif kolonlar tuğladan ve pencere, kapılar ahşaptan yapılmıştır.
Ahşaptan yapılan kapılar özellikle pencereli ve 12 küçük pencereden oluşmaktadırlar.
Konutun çatısı eğimli ve beşik çatı olarak yapılmıştır.
Shaeran Konutu bir katlıdır ama çok özel tuğla ve alçı tasarımıyla yapılmıştır. Aynı
zamanda konutun cephesi düzenli taşlardan yapılmıştır.
Konutun avlusunda da eski yaşlı ağaçlarda mimarlığa özgün bir tarzla düzenli bir şekilde
ekilmişlerdir ve bunlar bile konutun tarihçesini göstermektedir. Avluya girmeden önce
giriş duvarında iki başlı seramik tasarımı görünmektedir. Büyük çelik kapıda güzel ve
süslü bir tasarım konuta ayrı bir güzellik katmıştır. Tasarımı çoğu konutun iç kısmında
görmek mümkündür. Shaeran (Şairler) Konutu’nun genel mimari özellik analizi eklerde
verilmiştir (Ek 11), (Ek 12).
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4.2.3 Jalal-i Al Ahmad ve Simin Danevshvar Konutu
Jalal-i Al Ahmad ve Simin Daneshvar Konutu Shariyeti ana yolunda, Gods ve Shehid
Vaezi Çemberi’ne yakın, Bizhen Sokağı’nda Arz çıkmaz yolun tam yanındadır.
Konut 1953 yılında Bayan Daneshvar ve Bay Jalal-i Al Ahmad’in isteğine göre mühendis
Moeini tarafından inşa edilmiştir.
Konutun parsel genişliği 420 m2’dir ve konutun kullanılan alan ise 220 m2 olmak üzere iki
kattan oluşmaktadır.
Genel oturma alanı ve mutfak, tuvalet, kütüphane alt kattadır ve şahsi oturma alanı ise üst
kattadır. Konutun kullanışlı ve dolu kısmı kuzey tarafındadır ve avlunun boş alanı güney
tarafındadır. Güney tarafında bulunan verandası avluya karşıdır ve ferahlatıcı bir alan
yaratmaktadır. Konutun cephesinde kullanılan tuğla ve eğimli çatı konuta sadelik ve asalet
katmıştır.
Konut yıllarca bir sanatçı ve sanatsever çifte aitti. Bu çift edebiyat ve kültür hakkında yeni
nesle birçok eserler bırakmışlardır.
Sonuç olarak bu konut edebiyat alanında bulunan birçok büyük yazarlar ve şairler… gidiş
geliş alanı olarak bilinmiştir, bunlardan bir ise Nima Yushij olmak üzere; (Yan komşu
olarak) bu konut kültürel açısından değer kazandırmıştır ve şuan Jalal-i Al Ahmad ve
Daneshvarin Konutu kültür bakanlığın elindedir ve kültürel bir miras olarak koruma
altındadır. Jalal-i Al Ahmad ve Simin Danevshvar Konutu’nun genel mimari özellik analizi
eklerde verilmiştir (Ek 13), (Ek 14).
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4.3 Günümüz (2013- 2015)
Modern mimarinin gelişi ve gelişimiyle konutların plan tipleri eskisinden fazla bir
değişime uğramıştır, konutların şekil ve formları özel, sade ve performanslı bir biçime
sahip olmuşlardır.
Planlardaki alanlar çoğunlukla simetrik ve gereksinimler, sirkülasyon açısından
yapılmaktaydı. Şimdi ise teraslar sokağa ve insanların kullandığı mekanlara açılmaktadır,
pencereler bir dizeyde ve boylam olarak tabiye edilmektedir, cephelerde küp ve silindir
şeklinde çıkmalar ve saçaklar görünmektedir ayı zamanda çimento cephelerde pek çok
kullanılan malzemedir.
Simetri ve düzen modern mimariden önce binaların cephe ve planlarında gözükmekteydi.
Modern mimarinin gelişiyle simetri ve gereksinimlere göre bina planlaması azalmaya ve
etkisiz bir hale gelmiştir.
Günümüz konut cephelerinde beton ve metal iskeletler pek çok kullanılmaktadır aynı
zamanda dekoratif ve tarihsel simgelere artık kullanılmamaktadır. Cepheler üzerinde yatay
çizgilerin çizilmesi zorunludur ve boydan boya yatay pencereler kullanılmaktadır.
Cephelerin kaplamaları ve kullanılan malzemeleri çoğunlukla plak ve çimentodur. Çatılar
genellikle düz veya eğimlidir, çoğunlukla iklim koşullarını dikkate almayarak
yapılmaktadır (Kiani, 1987).
Modernleşmeyle birlikte eski İran kültürüyle uyumlu olarak yapılan konutların plan tipleri
Batı ülkelerin konutlarından etkilenerek modern sistemiyle yapılmaktadır. Şahsi konutlar
yan yana yapılırken şimdi ise üst üste dizi halinde yapılmışlardır ve bunun sonucunda şahsi
alan kamusal bir alan olarak gözükmektedir. Planlar iç alanları eskiden simetri ve iki alana
ayrılmış (şahsi alan ve konuk alanı) olarak yapılırken, Pehlevi Dönemi’nden sonra
planlarda bu özellikler gözükmemektedir.
Binanın açık alan olarak tasarlanması için paravan duvarlar yeni iskelet yapı sistemi
kullanılmıştır, konukların kullandığı alan, şahsi alanla iç içedir modern konutlarda odalar
yaşama alanı doğru açılmaktadır. Tuvalet ve banyo birlikte konutun bir alanında
yapılmıştır. Kadınların rahatça çalışa bileceği alan ve mutfak yaşam alanın içinde ve
konuklar tarafından görünebilir haldedirler (Şekil 4.3), (Şekil 4.4), (Şekil 4.5), (Şekil 4.6).
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Şekil 4.3: Bm7 Konutun planı (Aghazadeh, 2016)

Şekil 4.3a: Bm7 Konutun planı (Aghazadeh, 2016)
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Şekil 4.3b: Bm7 Konutun planı (Aghazdeh, 2016)
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4.3.1 BM7 Konutu
İnşaat edilmiş olan BM7 Konutu, Çağdaş Dönemi’ne aittir. Bu apartman tipi konut
mimarları ise Bahram Kalantari ve Kourosh Dabbagh olarak, 924 m2 parsel genişliğinde ve
her katın 4700 m2 olan bu konut Tahran’ın Şemiranat Bölgesinin Niyavaran, kuzey
Kamraniye, Tajiki(Tacikî) Sokağı’nda, 2015 yılında inşaat etmişler ve dokuz katlı olarak
iki de bodrum katından oluşuyor. Üç üst katı ahşap ve gri traverten taştan yapılmıştır ve 5
alt kat beyaz traverten taştan yapılmıştır. Ortada, yani altıncı kat ise kamu alanı olarak
Guest house (Guest house) amacıyla kullanılmaktadır ve güney cephesinde 50m2’li bir
balkona sahiptir. Zemin katında lobi ve kamu alanı olarak sinema ve bazı faaliyetler
amacıyla kullanılmaktadır. Bu apartmanda -1 katta 18 park yeri ve -2 katta yani bodrum
katında bir havuz, sauna, jaküzi ve depo vardır. Diğer katlarda ise mutfak, oda, konuk
odası ve televizyon odası, tuvalet ve şahsi çalışma alanı bulunmaktadır.
Bu proje çok alanı kapsamaması için ve katlarında aynı şekilde çok fazla alan
kaplamamkları adına mimarlar net hacmi iç alana ayırmışlardır:
1. İrtibat ve sosyal alanlar batı cephesinde
2. Şahsi alanlar üst katlarındadır (Koyu küp)
3. Kamu alanları alt katlarındadır (Beyaz küp)
Bu üç ayrım altıncı katın devamıyla birbirlerinden ayrılmışlardır ve bu ayrım çizgisi gök
ve zemin çizgisiyle aynı hizada gözükmektedir.
Bu projenin diğer avantajı ise yeşil ve doğal alandır. Doğu 30 m. ve kuzey 20 m. semtinde
20 m. yükseklinde olan yeşil bitkiler her zaman kullanılmaktadır. BM7 Konutu’nun genel
mimari özellik analizi eklerde verilmiştir (Ek 15), (Ek 16).
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4.3.2 Kaveh Konutu
Kaveh Konutu eski binaların örneği ve değerlerini korumak amacıyla yapılmıştır. Oysaki
eski ve değerli binalar tahrip ve yıkılmış durumundalar ve yerlerini modern ve yeni
binalara (Apartman) vermek mecburiyetinde kalmışlar. Kaveh Apartman tipi konut 20
yıldan sonra tahrip olunacak duruma gelmişti. Işıksız ve kalabalık bir mahalede
bulunmasına rağmen mimarlar tarafından restore edilmiştir ve yeni teknoloji ve imkanlarla
üç katlı olan bu konutu yeniden işlevsel haline getirilmiştir.
İnşaat edilmiş olan konut, Çağdaş Dönemi’ne aittir. Bu konutun mimarları ise Behzad
Heydari ve Shirin Samadiyan’dır, Parsel genişliği 1400 m2 ve kat genişliği 650 m2 olan bu
konut Tahran’ın Şemiranat Bölgesinde, Kaveh Bulvarı’nın semtinde 2013 yılında
yapılmıştır ve iki katlıdır ve bir bodrum katı ve park yerinden oluşuyor.
Konut dar ve karmaşık bir alana sahip olduğu için, iç alan ışıktan faydalanmamaktaydı.
Sonuç olarak mimarlar konutun iç kısmına ışığı yönlendirmek amacıyla void tabiye
etmişlerdir.
Birinci kat faaliyetli ve karışık bir alana sahip olduğu için bu kısım kamu alanı olarak
kullanılmakta ve odalar ve oturma alanları ikinci kattadır. Üçüncü kat ise özel şahsi bir
avlu olarak kullanılmaktadır.
Tahran’ın büyümesiyle birlikte konutların apartman olması ve avlusuz olmaları pekiyi bir
sonuç sayılmamaktadır. Kaveh Konutu’nda ikinci katta iki tabaka oluşturarak bir balkon
yapılmıştır ve şahsi odalar ve kamu eyvanı, avluyla birleşmiştir ve kamu alanı ayrı olarak
birinci katta kullanılmaktadır.
Yeşil çatı, doğal ve uygun bir ortam yaratmak amacıyla yapılmıştır ve gündüz ışığını ve
yeşil alanın doğal hissini zemin katına yansıtmaktadır aynı zamanda zemin katı spor salonu
olarak kullanılmaktadır.
Konutun cephesi kısmen geleneksel Iran mimarisini yansıtmaktadır. Kuzey cephenin
tuğladan yapılması ve göze çarpan girişi, cephenin cam kısmı tamamen doğal ve manevi
bir his yaratmaktadır. Neden ise İran mimarisinde kullanılan malzemeler manevi değere
sahiplerdir ve her doğal malzeme bir anlam taşımaktadır sonuç olarak tuğla zihinlerde su
akışını kum ve sahilde canlandırmaktadır ve konutta kullanılan camlar suyu
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göstermektedir. (Şekil 4. 4) Kaveh Konutu’nun genel mimari özellik analizi eklerde
verilmiştir (Ek 17), (Ek 18).

Şekil 4.4: Kaveh Konutun planı (Khatmemar, 2015)
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4.3.3 İlkhane Konutu
İlkhane Konutu Tahran, Zafaraniye, Makuyi-pour Sokağı’nda, 500 m2 olarak Shift adlı
gurup tarafından yapılmıştır.
İlkhane Konutu İran’ın geleneksel kültürünü korumak amacıyla yapılmıştır. Modern ve
geleneksel mimarinin birleşimiyle ortaya çıkan bu konut apartman olarak dört kattan
oluşmaktadır. Bazı özel ve kavramsal gelenekler Tahran konutlarında ortadan kalkmıştır ve
yok olmuştur sonuç olarak İlkhani Konutu bu özel geleneği tekrardan yaratmıştır.
İlkhane 4 katlı bir apartmandır ve üç katı bir büyük aile için yapılmıştır ve apartman tipi
konuta giriş kuzey bölgesindendir. Konutun doğu tarafında İlkhane(ilhane) Konutu’nun
ölçeğinde olan geniş ve derin bir arazi bulunmaktadır sonuç olarak doğu tarafında ikinci
bir bina yapılma hakkı olduğundan, İlkhane Konutu 4 cepheye sahiptir. Şehircilik koşullar
açısından, konut kuzey tarafından başlayarak, batı tarafın 1 m. sokağında bitiyor ve doğu
tarafından komşunun bahçesine bağlanıyor. Sonuç olarak bina ışık ve havalandırma
ihtiyacını gidermek için güney cephesinden faydalanabilir; bu nedenle İlkhane Konutu içi
dolu (In fill) bir apartmandır.
Güney cephesinde ki bulunan girinti (Çökük) kısımları iç alanın yeşillik alanla birleşme
adına yapılmıştır ve cephenin kaplaması şeffaf kaplama ve tuğla, metal kaplamalarla
yapılmıştır neden ise organik ışığı içeriye cezp etmek adına yapılmıştır. Kuzey cephe
apartmanın özel cephesi olarak görünüş açısından özel ve bakımlıdır ve ışığı diyagonal
biçimde (Düz hizada olmadan) apartmanın içine yansıtıyor.
Konut apartman yapısı toplam olarak süreksiz ve birbirinden bağımsız yüzeyler olarak
tasarlanmıştır ve dikey bölümleri yaşama alanı olarak yapılmışlardır. Konut apartmanın
batı tarafında elemanları ve nişler bir dizi halinde geleneksel konutların konseptini
gösterecek şekilde tabiye edilmiştir. Merdivenler apartmanın kuzey ve batısında
ışıklandırma ve veranda (Patio) olarak alana uygun atmosfer ve kalite kazandırmıştır.
(Şekil 4.5) İlkhane Konutu’nun genel mimari özellik analizi eklerde verilmiştir (Ek 19),
(Ek 20).
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Şekil 4. 5: İlkhane Konutun planı (Khatmemar, 2015)
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4.3.4 Sharifi Konutu
Sharifi Konutu 1400 m2 olarak Dr. Taghaboni tarafından 2014 yılında Tahran’ın 3.
Bölgesinde olan tarihsel Dorus Mahallesi’nde inşa edilmiştir. Sharifi Konutu eski İran
köşklerine saygı amacıyla Sharifi olarak adlandırıldı. Sharifi konutu’na güney semtinden
Shahrzad Bulvarı ve kuzey tarafından Dolet Sokağı, doğu tarafından Pasdaran Sokağı ve
batıdan Keynezhad Sokağı’ndan ulaşmak mümkündür. Konutun özelliği değişken ve sabit
olmamasıdır. Odaların dönel olması konutun alanı ve dış formunda kaliteli bir alan
yaratmaktadır aynı zamanda dönel olması kapalı açık sistemini uygulayarak geleneksel içe
dönük dışa dönük kültürü ve sistemini göstermektedir. Konut özel sensörlerden
yararlanmıştır ve her mevsim değişiminde bu sensörler çalışmaya başlıyorlar. Taghaboni
Tahran’ın iklim koşullarını dikkate alarak binayı tasarlamıştır. Konut küplerden oluşmuştur
ve bu küpler 180 derece dönmesiyle yazları açık alan, şeffaf, büyük geniş teras ve boş alan
yaratmaktadır ve kış aylarında teras küçük ve hatta terası olmayan sadece havalandırma
kısımları açık olmak üzere kapalı bir bina olarak oluşmaktadır. Her odada bulunan düğüme
konutu 90 derce dış alana çevirmektedir, kapalı halinde cepheden ışıklandırma
kısıtlanmaktadır. Sonuç olarak ışıklandırma tavandan mümkündür. Bu problemi çözmek
adına konutun merkezinde büyük bir view tabiye edilmiştir. Doğal ışıklandırma konukların
odası ve iş odası, oturma, mutfak, koridor ve önemli alanlarda bulunmaktadır. Konutun iç
alanı tıpkı geleneksel Tahran konutları olarak tasarlanmıştır ve şahsi oda ve mutfak göz
önünde bulunmadan alanları ayırmak amaçlı doğru bir biçimde yapılmıştır ve diğer
konutalanları hepsi konutun bir bölümünde yapılmıştır sonuç olarak konut hem doğal
ışıktan yoksun kalmayarak geleneksel kültür olarak bilinen mahremiyet konutta
uygulanmıştır. Sharifi Konutu açık ve kapalı sistemiyle içe dönük ve dışa dönük kültürünü
yansıtmaktadır nasıl ki konut içeriye doğru kapanınca konutun iç alanı diş alandan
irtibatını kesmektedir ve aynı zamanda konut dışa doğru açılınca (Banyo odalar) hepsi dış
alanla irtibata geçmektedir. Akıllı Sharifi Konutu BMS sistemiyle bütün konutun alanlarını
kontrol etmekte ve dönel sistemini uygulamaktadır. Konut 3 m. arkaya doğru çekilmesiyle
alt katta boşluk bir alan yaratmıştır ve bu alanı camlarla kaplayarak spor salonu olarak
belirtmiştir. Sharifi Konutu ahşap ve stil malzeme, CNC motion sistemi kullanarak
yapılmıştır. Konut 7 kattır ve şahsi konut olduğundan dolayı ikinci kattan dördüncü kata
kadar şahsi ihtiyacı gidermek adına yapılmıştır. İkinci katta sona jaküzi ve tesisat
bulunmaktadır. Birinci kat spor salonudur ve zemin katı park alanı ve suyittir. Son katta
uyuma odaları ve çocukların oyun alanı, yeşil alan, havuz yapılmıştır. Konutta katların
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iletişimi asansör ve merdivenlerden mümkündür (Şekil 4. 7). Sharifi Konutu’nun genel
mimari özellik analizi eklerde verilmiştir (Ek 21), (Ek 22).

Şekil 4. 6: Sharifi Konutu’nun planı (Khatmemar, 2015)
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Bu kademede seçtiğimiz konutları üç farklı dönem sürecinde geçirdikleri değişimi
incelemiş olarak analizleri tek tek inceleyip her dönemdeki konutları ayrı ayrı çözümlemye
çalıştık ve değişimlerin sonucuna varmış olduk.
Gacar/ Kaçar Dönemi’ne ait olan konutlar kat sayısı olarak tek katlı ve bazıları iki katlıdır.
Konutların konumları Gacar/ Kaçar Dönemin ilk dönemlerinde ayrık olarak yapılmıştır ve
bu dönemi’nin sonlarına doğru bitişik olarak yapılmıştır. Konutların girişleri güney ve
kuzey yönündendir. Gacar/ Kaçar Dönemin konutları doğada bulunan malzemelerden
yapılmıştır. Genellikle tuğla ve taş yığımlarından yapılmıştır. Gacar/ Kaçar Dönemi’ne ait
olan konutlar verandaya sahiplerdir ve verandada kolonlar bulunmaktadır; kolonlar ise
genellikle tuğladan yapılmıştır. Verandanın karşısında avlu ve bahçe görmek mümkündür.
Çünkü avlu İran mimarisinde önemli bir parça sayılıyor ve manevi bir değeri taşımaktadır.
Konutlar simetri olarak yapılmıştır ve konutun her iki tarafında basamaklar mevcuttur.
Basamaklar konuta iklimsel koşullarından dolayı ve kod farkı yaratmak amacıyla
yapılmıştır. Aynı zamanda cephede merdivenleri görmek mümkündür ve genellikle
dikdörtgen şeklindeler. Merdivenler de avlu gibi İran mimarisinde önemli bir konu
sayılmakta; bu tarz mimari Pers mimarisi olarak adlanmıştır. Konutların cephe elemanları,
köşe silmesi ve saçak bordürü, kat bordürüdür. Gacar/ Kaçar Dönemin konutları düz ve
kemerli pencerelere sahiplerdir ve pencere kapıların etrafı söve üyeleriyle kaplanmıştır.
Çatılar kırma çatılıdır ve geniş saçağa sahiplerdir ama Gacar/ Kaçar Dönemin sonlarına
doğru saçaklar kısa olarak yapılmıştır. Çatıların üst örtü malzemesi ise düz kiremitten
yapılmıştır. Konutların mahremiyet ise konutların iki cepheli olmalarıyla çözümlenmiştir,
Dış cephe sade olarak tuğladan ve yüksek duvarlarla yapılmıştır ama iç cephe ise
süslemeler ve tasarımlı duvarlarla yapılmıştır.
Pehlevi Dönemi’ndeyse konutlar parsel olarak köşededirler. Genellikle tek katlıdırlar ama
İkinci Pehlevi Dönemi’ne doğru kat sayısında değişimler olmuştur ve konutlar bir ve iki
kata ulaşmışlardır. Konutların taşıyıcı malzemesi doğal malzemeden olarak tuğla, taş
kullanılmıştır. Cephe malzemesinde ise tuğla kullanılmıştır. Cephe elemanları ise kolonlar
ve küçük detaylardan ibarettir (Kat bordürü, kolon başları). Pencere ve kapılar kemerli
form halinden düz ve dikdörtgen formuna sahip olmuşlardır. Çatılar eskisi gibi asma ve
kırma çatı olarak kiremitten yapılmıştır, İkinci Pehlevi Dönemi’ne doğru çatılarda değişim
olmuştur, Kırma ve asma çatı yerine düz ve yağmurluk olarak yapılmıştır. Cephe
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elemanlarına cumba ve köşe silmesi ilave edilmiştir ve binalar simetriden asimetriye geçiş
yapmışlardırlar. Modernleşmeyle birlikte konutların şekil ve şemaili de değişmeye
başlamıştır ve konutlar parsel düzeni açısından bitişik olarak konumlanmışlardır ve kat
sayıları dört ve hatta dokuza çıkmıştır. Konutlar birçoğu artık bahçeli ve şahsi olarak değil
belki apartman olarak kullanmaktadırlar. Her katta iki daire bulunmaktadır. Konutların
yapımında genellikle tuğla ve taş ve bunların haricinde beton ve çelik kullanılmaktadır.
Cephelerdeki malzemeler tuğla, ahşap ve taş ürünleri görünmektedir. Pencere ve kapılar
ise düz, büyük ve boydan boya yapılmaktadır. Genellikle sürgülü olanları kullanılmaktadır.
Konutların çatı kısımları ise düz ve bazılarında sundurma da mevcuttur. Konutlarda
pencere boyutlarının büyük ve dış alana doğru açık olmalarıyla, katların fazla olması ve
sadece tek cepheli olarak yapılmaları sebebiyle mahremiyet konusu önem ve değerini
kaybetmiştir. Neyse ki yeni mimari projelerde konutlarda geleneksel ve modern usulü aynı
zamanda kullanılmıştır ve mahremiyet problemini sade ve kullanışlı sistemlerle
çözülmüştür.
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Tablo 4.12: Gacar/ Kaçar Dönemi’nin tuğla cepheli binalarının süsleme açısından
karşılaştırmaları
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Tablo 4.13: Gacar/ Kaçar Dönemi’nin tuğla cepheli binalarının simetri ve asimetri
açısından karşılaştırmaları
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Tablo 4.14: Gacar/ Kaçar Dönemi’nin tuğla cepheli binalarının veranda açısından
karşılaştırmaları
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Tablo 4.15: Gacar/ Kaçar Dönemi’nin tuğla cepheli binalarının pencere açısından
karşılaştırmaları
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Tablo 4.16: Pehlevi Dönemi’nin tuğla cepheli binalarının çatı açısından karşılaştırmaları
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Tablo

4.17: Pehlevi Dönemi’nin
karşılaştırmaları

tuğla
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cepheli

binalarının

veranda

açısından

Tablo

4.18:

Pehlevi Dönemi’nin
karşılaştırmaları

tuğla
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cepheli

binalarının

pencere

açısından

Tablo 4.19: Modern Dönemi’nin tuğla cepheli binalarının malzeme açısından
karşılaştırmaları
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Tablo 4.20: Modern Dönemi’nin tuğla cepheli binalarının mahremiyet açısından
karşılaştırmaları
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Tablo 4.21: Modern Dönemi’nin tuğla cepheli binalarının asimetri ve simetri açısından
karşılaştırmaları
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4.4 Bölüm Sonucu
Bu kademede üç döneme ait olan 11 konutu ayrı ayrı özeliklerle karşılaştırılarak
değerlendirilmiştir.
Gacar/ Kaçar Dönemi’ne ait olan tuğla cepheli binalarının karşılaştırmalarıyla tamamen
tuğladan yapıldıkları, sadece süsleme ve verandalı olmalarında farklılık gösterdiklerini ve
aynı zamanda Pehlevi Dönemi’ne yakın olan binalar pencerelerin formu ve boyutunda
değişimler gösterdiklerini ve de simetriden asimetreye doğru değiştirildiklerinin sonucuna
varılmıştır.
Pehlevi Dönemi’ndeyse tamamen tuğladan yapılmıştır ve farkları ise sadece veranda, çatı
ve pencere boyutunda görünmektedir.
Modern Döneme ait olan konutlarda ise malzemeler değişmiştir ama bu değişim faydalı
olmuştur. Nedeni ise malzeme imkanları ve seçenekleri iklim koşullarına göre daha fazla
ve yararlı olmuştur.
Modern Dönemin konutlarına gelince, malzeme olarak tuğla, ahşap hem de taş malzeme
kullanımı görünmektedir. Pencere boyutları aynıdır ama mahremiyet olarak kıyaslanırsa,
her dört evden ikisi mahremiyet açısından avantajlı ve diğer iki konutmahremiyet
konusunda zaiflardır. Modern Dönem’deki konutlar çoğunlukla asimetridir ve planın
asimetri olması cephede de yansımaktadır; aynı zamanda cephede duvar süslemeleri pek
çok görünmemektedir.
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BÖLÜM 5
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Değişim kavramı terimolojik olarak bir zaman dilimine bağlı olduğunu veya bir şeyin bir
süreci olduğunu göstermektedir ki bu süreçte bütün değişimleri göstermektedir.
Günümüzde de değişim kavramı; geleceği bilmek, kontrol etmek ve denetlemek için
önemli bir unsur sayılıyor.
Konutlar, yerleşim alanları sosyal gruplar arasındaki ilişkiyi göstermekte olup zaman
sürecinde bir yapının tüm ayrıntılarının aynı kalıpta kalmadığını ve evrim geçirdiğini
anlamaktayız. Çoğu kültürde dinamik görünüm, büyüme, inkişaf etme, gelişme ve hatta
yeniden düzenlenmeyi esas olarak konutlarla ilgilendiriyorlar.
Konut kavramı, zaman içinde ki ana başlıktan oluşur. Birincisi, insanların hayatın değişim
sürecinde konutlarıyla arasındaki değer ve görüş farklılıklarını ortaya koyar. İkincisi ise
tarih boyunca ve de zaman içinde konutların görünüm değişikliği toplum ve aile
kavramındaki değişimlerin yerleşim alanlarındaki etkiyi yansıtır.
Konutlarda değişim ve dönüşüm kullanıcının ihtiyaçlarından kaynaklanır. Konutların
değişimi zaman süreci içinde belirli kültürel ihtiyaçlardan doğar ve değişimden sonra
ortaya çıkan yeni model kendine ait özelliğine sahipken, orijinal model ise her zaman
izlerini korur. Söylemek gerekiyorsa şöyle bir ifade kullanmak pek doğru olacaktır. “Her
hangi bir değişime uğramayan yapıya rastlayamadığımızın sebebi zamanın yapıyı
değiştirdiği gerçeğidir. İnsan eli bile deymesede zaman değişimleri ortaya koyar. İşte
bundan dolayı değişimsiz konut süreci mümkün değildir” (Low, Chambers ve Rapoport,
1989).
Tahran geleneksel konutlarında kültürün davranışla ilişkisi özellikle ilk olarak haremlik ve
mahremiyet hususu ile örneklenmektedir. Nesilden nesile aktarılmış olan bu durum, mekan
kullanımında kadın- erkek ayrımı, inançtan ve kültürden kaynaklanmıştır.
Tahran geleneksel konutların gelişim ve değişimindeki Batı üslubu olgu tercihinin yanı sıra
taklit dürtüsü, geleneksel yapı ve dokuların korunmasındaki gayeyi oldukça zor bir sürece
sokmuştur. Zira değişim süreçlerinde yaşanmış olan evrelerin oluşum biçimleri ve süreleri
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daima yerli kültürlerin diğer kültürlerle karşı karşıya kaldığını ve farkındalık gerçeğini
ortaya çıkarmasını sağlamıştır.
Gelişmeler ve dönüşüm özelliğinde olan değişimler bazı kültürlerde kısadır, bazılarında ise
uzun süreli ve sürekli olabilmektedir. Yokoluş ve dönüşüm konusu bazen bir süreye
yayılmakta, bazen de çok kısa zamanda gerçekleşmektedir.
“Geleneksel mimarilerin uğradığı değişimlerin başında büyümeler gelmektedir. Yapıya
dönüşmüş bir mekan zaman içinde farklı bir yapıya dönüşür veya eklenmesi ile başlayan
büyümeler her kültürde farklı biçimlerde gerçekleşmektedir” (Eyüce, 2005).
Kültür ile gelişim- değişim ayrılmaz bir bütünlüktür. Konutta gerçekleşecek her türlü
gelişim ve değişimin kültürden kaynaklandığını unutmamak lazım.
İran’da konut ve yapı değişim- gelişimi ilk olarak ülkenin başkenti olarak Tahran’dan
başlamıştır, fakat iş burada kalmayıp diğer kentlerdeki değişim- gelişimler de işte Tahran
kadar olmasa bile zaman içeriside evrimini gerçekleştirmişlerdi. Tahran, Safevi dönemi
sonu ve Gacar/ Kaçar Döneminin başlangıcıyla Batı dünyasından olgu alıp yalın etki
altında kalmıştır. Fakat bu olgu alımı Batı mimamrisinin tam olarak kavramını algılamadan
olup kentler ise ardı arda görünüm olarak değişivermişlerdii. Şehir, kentin elemanları ve en
önemlisi konutlarsa toplumun ve çevrede yaşayan milletin kimlik ve kültürünü
yansıtmaktadır. Tahran tanık olduğu taklit ve değişim ile kendine özgün kimlik ve
kültürünü tahrip etmiştir. Ölçekli ve dengeli olan İran mimarisi, Gacar/ Kaçar
Dönemi’nden başlayarak Endüstri Devrimi sonrasında bilr devam eden değişimi,
kimliksizliği ve iklime uymadan yapı inşa etmesi Tahran’ın görsel ve kendisine özgün
mimarisinin kaybolunmasına sebep olmuştur. Tahran’ın bölgeleri düzensiz, dengesiz
yapılarla öyle bir hale gelmiş ki psikolojik baskı uyandırmaktadır. Toplum sanki tamamen
maddiyat ve görsellik açısından yapı inşa etme rekabeti içine girmiş ve yarışa
başlamışlardır (Sadeghi, 2013).
19. yüzyıla atıfta bulunarak Gacar/ Kaçar mimarisini alan açısından dikkate alırsak, alan
değer kazanmış ve gelişmiştir. Temel yapı ve binanın iskeleti depreme dayanıklıdır. Ancak
Gacar/ Kaçar mimarisinin ölçek ve tasarımı ve süslemeleri ise eski döneme (Safevi,
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Selçuklu) göre fazla kullanılmış ve mimari metodunda bir kaosa dönüşmüştür (Hadi
Mirmiran, 2002).
Safevi Döneminde İran güçlü olduğundan dolayı çok kolay ve rahatlıkla kendi
medeniyetini değişip geliştirebiliyordu ancak Gacar/ Kaçar ve Pehlevi Dönemi’ndeyse bu
değişim kaos ve kopuk bir şekilde devam ediyor ve çağdaş mimarisinde karışıklık,
belirsizlik durumu kontrol edilemeyecek bir hale gelmiştir.
Cephe en etkili ve değişken unsur olarak binanın görsel kalitesinde etki yaratıp böylece
kentsel alanların kalitesi olarak kabul ediliyor.
Yaptığımız araştırmaya göre seçtiğimiz 6 örnekle konutların cepheleri her üç dönemde
(Gacar/ Kaçar, Pehlevi ve Çağdaş) uğradıkları değişim ve gelişimi anlatmaktadır.
Dolayısıyla, Tahran’daki binaların zaman sürecinde değişim ve gelişmeye maruz ve
mecbur kaldığını tespit etmiş durumdayız. Ayrıca, yapıların yine de zaman zarfında gerek
cephe gerekse cephelerde kullandıkları malzemeler ve pencerelerin boyutu, çatı şekli,
tasarım ve süslemeler, form, giriş vs. konularda değişime uğramıştır. Böylece binalara
baktığımızda devamlı ve süre içerisinde değişimini bir gerçek olarak görmekteyiz.
Binaların bu üç dönemde farklılıkları ile tezatlarını görmekle birlikte iklimsel yönlerini de
dikkate almaktayız. Aslında cephelerin kalitesini görsel olarak değerlendirdiğimizde, bütün
örneklerde insanların bakış açıları önem arz etmektedir. Bunlarda aşırı derecede zanaatkar
ve süslü tasarımların kullanılması iddiamızın başta gelen kanıtı sayılmaktadır. Her sanatkar
bir eserinde hep kendini göstermek ve vurgulamak ister; tabi ki bu da onun meşru hakkıdır.
Dolayısıyla; ne sanatkarın el işi ve zevkini kısıtlayabiliriz ne de onun yaratıcılığını göz ardı
edebiliriz. Ancak onları detaylar konusunda uyararak beklentilerimize yönlendirebilir;
mekansal ve görsel açıdan fazla kaos yaratacak değişimin önüne geçebiliriz. Maddi
yoksulluk ve niteliksiz inşaat elemanları geçerli neden sayılmamakla birlikte bina ve
cephelerin kalitesiz malzemelerle yapılması da açıklanacak bir konu durumuna
gelmemektedir. Zira geçmişte ise maddi sıkıntı ve tekniksel kısıtlamalar günümüzden daha
fazla idi. Fakat günümüz mimarisine baktığımızda nedense cephelerdeki kalitesizlik
meselesi eskilerden daha fazla görünmektedir. Malzeme ve ürünler ise eski yıllarda
kısıtlıydı ve bazen her yerde bulunamaz veya elde edilemez idi lakin ne yazık ki günümüz
vaziyetinde ise şehrin görsel alanının kalitesi eskisinden daha berbat bir durum bulmuştur.
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Cephelerin sorununu çözmek için ilk kademe, düşünce sınırlarını kaldırmak ve olanakların
farkındalığına varmaktır. Yanı sıra toplumun kısıtlamalarını da anlamamız gerekir. Sadece
toplumun durumunu kabullenmek işin çözüm yolu sayılamaz. Belki de şehrin tasarımını,
binaların yapısını müstesna kılarak cephesindeki istekleri düzelterek onlara resmiyet
verebiliriz.
İran toplumu halen kendi kültür ve geleneklerine sadık kalmaktadır. Konut, onlar için
sadece bir anlamsız sığınak yeri değildir; belki o mekanda kendisiyle halvet edip ruhuna ve
cismine rahatlık ve huzur arar.
Bu nedenle cephenin koruyucu rolü, İran ülkesinde Batı ülkesinden daha önemlidir. Cephe
konut sakinlerini dışarıdaki tehditlerden (Hırsızlık, gürültü, komşular ve iklimsel
faktörleri) korumak için yapılmıştır.
İşte dış ve iç, kalabalık ve sakinlik, şahsi ve kamu alanları, doğal ve yapay ilişki
kavramlarını cephe gerçeği belirler ve konut sahibi bunların arasında mantıksal bağlantı ve
sınırlar kurmayı tercih eder. Konut sahibi evin dışında olan şeyleri evin içinden görmek
istemediğinden, konutun içindekileri de dışarıdan fark edilmesini istemez tabi. Dolayısıyla,
bu gerçeklerin yanı sıra, cephe, ışık ve doğal havalandırmayı da konutun içinde
sağlamıştır. Neyse ki İran’da mimarlar binalardaki kimliksizliği ve geleneksel İran
mimarisinin kaybolunuşunu göz önünde bulundurup yeni çözümler üretmişlerdir. Örnek
olarak: House of 40 Knots - Majdabadi, Mashhadimirza. Kahrizak Residential Building CAAT Studio. Knots of Residential Building – A,Reza Fazel, Shabir Mousavi. Valiahdi
Office and Commercial Building Architects - Hooba Design Group. Bagh Jannat - Bracket
Design Studio. Saadat Abad Commercial Office Building - LP2. Cloaked in Bricks Admun Design & Construction Studio. 144 House Apartment - Ali Sodagaran, Nazanin
Kazerounian. Andarzgoo Residential Building - Ayeneh Office. Yeni binalarda ve restore
edilen binalarda ucuz ve doğal malzemeleri (Tuğla, taş, ahşap) kullanarak hem binanın
dayanıklığını sağlıyorlar aynı zamanda görsel olarak geleneksel mimariyi devamettirmiş
oluyorlar. Şimdiye kadar bu çözüm iyi sonuçlar elde etmiştir ve halen devam etmektedir.
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