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1. Giri

“Mimarl k, uluslar n  zyonomisidir.”

Astolphe de Custine

nsanl k tarihi, bar nak olarak kullan lan yap lar üzerinden takip edilegelmi tir. Bu 
bar naklar zaman kavram na ba l  olarak bir ma ara, bir a aç kovu u, bir mega-
ron oldu u gibi, çok katl  modern yap lar olarak da kar m za ç kmaktad r. A aç 
kovu undan cam kulelere geçi  binlerce y ll k bir geli imi yans t r, bu geli im ki-
taplarda yaz ld  kadar mevcut bulunan bar naklarda ve di er yap larda da anla-
t lmaktad r. Her bir ta  bir harfe, bir kemeri bir sözcü e, bir kap y  bir cümleye, bir 
cepheyi bir paragrafa ve bir binay  bir edebi esere benzeten Victor Hugo (2010), 
mimarl k için ‘insanl n büyük kitab d r’ der. Bu kitap üzerindeki resimler, yaz tlar, 
kabartmalar ve içerisinde bulunan çe itli e yalar, özel baz  tipolojiler ile bütün 
olarak kendisi de ço u zaman geçmi e ait bilgileri tüm insanl a sessizce anlat-
maktad r.
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Giri

Tarihi dönemler ve kültürlere göre çe itlilik gösterse de bar naklar n mimari nite-
likleri geli mi li in göstergesidir. Süreç içerisinde geriye gitmek mümkün olma-
d  için konut olarak tabir etti imiz bar naklarda zamana ve kullan ma yönelik 
evrimsel bir geli im söz konusudur. Konutlarla ilgili d sal ihtiyaçlar de i kenlik 
gösterse de insan n özünden gelen baz  gereksinimler oldu u yerde kal r. nsan 
ihtiyaçlar na ait bir hiyerar i olu turan Maslow (1998), teorisine ait s ralamada 
yeme, içme, uyuma gibi  ziksel aktivitelerin hemen sonras nda bar nma ihtiyac na 
yer vermi tir. Teoriye göre bar nma ihtiyac n  gideremeyen insan,  aile ve arka-
da l k kuramaz, topluma aidiyet hissedemez, çal amaz, üretemez ve kendisini 
gerçekle tiremez. 1948 y l nda yay mlanan nsan Haklar  Evrensel Bildirgesi’nde 
de bar nma bir hak olarak yer almaktad r:

Madde 25: Herkesin, kendisinin ve ailesinin sa l  ve iyi ya amas  
için yeterli ya ama standartlar na hakk  vard r; bu hak, beslenme, 
giyim, konut, t bbi bak m ile gerekli toplumsal hizmetleri ve i sizlik, 
hastal k, sakatl k, dulluk, ya l l k ya da kendi denetiminin d ndaki 
ko ullardan kaynaklanan ba ka geçimini sa layamama durumla-
r nda güvenlik hakk n  da kapsar. ( nsan Haklar  Evrensel Bildirgesi, 
1948)

Bir ihtiyaç ve insan hakk  olan konut, kentle menin de temel unsurlar ndan biridir. 
Kentle me sanayi ve modernle me süreçlerinin sonucu mekansal ve toplumsal 
ya amdaki dönü ümü ifade eder. Endüstri devrimi sonras  k rsaldan kentlere ya-
p lan göç ile sanayi kentleri oldukça h zl  büyümü tür. Geli me sürecinde olan 
ülkemizde ise kentler büyümeye halen devam etmektedir. H zl  nüfus art  ve 
göç ile ortaya ç kan büyüme, kentlerde kontrol edilemez bir hal almakta, liberal 
politikalar üzerinden kurulan sistem bir kaosa ve kimliksizle meye sebep olmak-
tad r. Ancak kentler tüketim ve üretim faaliyetlerine sahne olan edilgen varl klar 
de ildir; ya am n tamamen içinde, insanlara ve toplumlara yön veren bir konum-
dad r. Mimarl k da böyle bir özellik sergiler. Dünya siyasetinin ünlü temsilcilerin-
den Winston Churchill, “Biz önce yap lar m z  ekillendiririz, sonra onlar da bizleri 
ekillendirir.” demi tir (Hasol, 2008).   
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nsanl  ekillendirmek gibi bir misyonun ba  aktörlerinden biri olan mimarl k 
mesle i, öncelikle konut tasarlayarak bu etkinli ini ortaya koyar. Ancak günü-
müzde h zla artan kent nüfusu için üretilen konutlar birbirinin kopyas  olmakta, 
bireysel mahremiyeti yüksek, sosyal ili kileri zay f tutmakta dolay s yla insan ih-
tiyaçlar n  kar lamakta yetersiz kalmaktad r. Bu anlamda kent içi parsellerde 
yap lan apartmanlar n sakinleri için ‘ra  arda ya ayan tavuklar’ benzetmesi 
oldukça ironiktir. TRC1 Bölgesi Tarihi, Teorik ve Ampirik Konut De erlendirmesi 
raporunun amac , konut mimarisinin tarihi süreci, mesleki teorik bilgiler, yerel ve 
küresel konut örnekleri üzerinden olu turulacak bir arkaplan ile, TRC1 Bölgesi 
kentleri (Gaziantep, Ad yaman ve Kilis) için yap lacak büyüme analizleri sonras , 
mevcut konut stoku niceliksel olarak de erlendirilerek detayl  anket çal malar  ile 
yeni yap lacak konutlar için alg  ve talebe dair ç kar mlar sa lamak, karar vericiler, 
yat r mc lar ile planlama, mimarl k ve mühendislik mesle i mensuplar na yeni ve 
farkl  bir bak  aç s  sunmakt r. 

TRC1 Bölgesi Tarihi, Teorik ve Ampirik Konut De erlendirmesi raporunun birinci 
bölümünde konut mimarisine ait tarihi süreç sosyal, kültürel ve ekonomik veri-
lerle özetlenecektir. kinci bölümde konut mimarisi irdelenecek, bu kapsamda 
geleneksel konut, genel tasar m kriterleri ile gelece in konut  kirleri aktar lacak, 
dünya genelinde seçilen baz  mimari projeler payla lacakt r. Üçüncü bölümde 
TRC1 Bölgesi büyüme rakamlar  incelenecek, çe itli veriler ile kentler özelinde 
konut ihtiyac  analizlerine ula lacakt r. Dördüncü bölümde konut tipolojisi ve ta-
sar m üzerine yap lan saha ara t rmas  aktar lacak, önceden tespit edilen ba l k-
lar üzerinden güçlü ve zay f yanlar ortaya konulacakt r. Sonuç bölümünde ise tüm 
bu veriler de erlendirilerek çe itli tespitler sunulacak, saha ara t rmas ndan elde 
edilen sonuçlar ve mesleki arkaplan ile yeni yap lacak konutlar için üst ölçekli bir 
perspektif olu turulmaya çal lacakt r. 

pekyolu Kalk nma Ajans  olarak haz rlanacak rapor sonucu TRC1 Bölgesi’nde, 
tarihi geçmi  ve bölgesel misyona uygun, ça da , bilimsel, sa l kl  ve insan öl-
çe inde yap lacak konutlar ile  ziksel ve sosyal anlamda kalk nma sa lanmas  
hede  enmektedir.
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Tarihi Geli imi

lk mimari yap  MÖ 3500-1200 y llar  
aras  Tunç Ça nda (Bronz Age) ya-
p lan megaron olarak kabul edilir. An-
cak bar nma hayvanlar n ortaya ç k  
ile ya t olup, konut ya am n do as  
gere i insanl k (homo sapiens) tarihi 
kadar eskidir, MÖ 50.000 y l na uza-
n r. Konut hayvan yuvas n n güdüsel-
li inden çok, malzemesi, konumu ve 
biçimi itibariyle insan taraf ndan seçil-
mi  ve yap lm  bir süreç içerir. Erken 

ça larda konutun  ziki yap s  ve yak n 
çevresi kadar kozmik anlamlar  da 
mevcuttur. Bu özelli iyle konut me-
kanla oldu u kadar zamanla, günü-
müzle oldu u kadar geçmi le de ileti-
im sa lar. Bu do al ve sürekli ileti im 

tarihin hemen her döneminde gözle-
nebilir. Sözgelimi, Ortaça da skolas-
tik dü ünce biçiminin yüceltilmesi ve 
dinin toplum üzerindeki yo un etkileri 
Romanesk ve Gotik katedrallerin or-

2. Anadolu’da Konutun Tarihi Geli imi

“Haf za olmadan insanl k, tarihi 

referanslar olmadan mimarl k olmaz.” 

Joseph Rykwert
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taya ç k nda, Rönesans n getirdi i 
ayd nlanma, sanat n ve mimarinin 
yüceltilmesinde, Descartes’in getir-
di i rasyonalist dü ünce biçimi 17. 
yüzy lda pozitif dü üncenin ve tek-
nolojik geli melerin ba lamas nda ve 
modernle menin temellerinin at lma-
s nda, buharl  makinelerin bulunmas , 
tar m toplumunun endüstri toplumu-
na dönü mesinde ve bu geli menin 
sanat  ve mimariyi de dönü türmesin-
de etkili olmu tur. 

Di er taraftan, kavramsal ve alg sal 
psikolojinin konular  olan, psikoloji, 
mekanla ili kili davran lar ve arke-
tipler irdelendi inde konutun birey ve 
kolektif haf za arketiplerini semboli-
ze etti i ortaya ç kmaktad r (Frankin, 
2001). Birey ve kolektif haf za arke-
tipleri insanl k tarihinin içerisinde, bi-
linçalt nda geli me gösteren bir ürün 
olup konut kavram na ait sözkonusu 
içsel kaynaklar, tarihi sürecin irdelen-
mesi ile bir miktar daha anla l r ola-
cakt r. 

Bu bölümde “konutun, form ve me-
kan organizasyonunun ait oldu u kül-
türel çevre taraf ndan ekillendirildi i” 
(Rapaport, 1969) bilgisinden yola ç -
karak kültürel ve tarihi referanslar ile 

konut mimarisinin geli imi aktar lacak, 
konutun kültürel, tarihsel ve mekan-
sal anlamda olmas  gereken yere 
konumlanmas na katk  sa lamas  he-
de  enecektir. Ele al nacak her bir dö-
nem ayr  bir kitap konusu ve kapsam  
olmakla beraber, sadece genel bilgi-
ler verilerek dönemin konut mimarisi 
özetlenecektir.
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2.1. Paleolitik Ça  ve lkel 
Bar nak (-MÖ 10.000)

Gezgin toplay c  ve avc  topluluklar n 
ya ad  bu dönemde konut tipi, deri, 
saz, dal ve çamur gibi ha  f malze-
meler ile örtülen ve kolayl kla kurulup 
ayn  kolayl kla terk edilen genellikle 
yuvarlak yap l  bar naklard r. Kaz ld  
yerden ç kar lan toprak ile kaplanarak 
s  yal t m  sa lanan bu yap lar konik 
bir çat  örtüsüne sahiptir. Yuvarlak ol-
mas  sebebiyle kö e detay  sorunlar  
ya anmam , yap  tamamen basite 
indirgenmi tir.

Gezgin topluluklar bar naklar n  sa-
dece yatmak ve çe itli depolama 
faaliyetleri için kullanm lard r. Toplu 

etkinlikler ve etkile im bar naklar ara-
s ndaki ate in çevresinde sürdürül-
mü tür. Genellikle sade ve az farkl la-
an ya ama sahip gezgin topluluklar 

benzerlikler gösterirler. Bu benzerlik-
ler sadece bar nak kal nt lar ndan edi-
nilen bilgiler ile de il, ma ara çizimle-
rinden de anla lmaktad r. Topluluklar 
güçlü erkek  gürü etraf nda toplanm  
kabileler eklindedir. 

Gezginli in ilk bar nma yap s  olan yu-
varlak bar naklar Anadolu’nun çe itli 
yerlerinde tespit edilmi tir. Batman’da 
Hallen Çemi, Diyarbak r’da Çayönü 
ve Trakya’da bulunan baz  kal nt lar ile 
Gaziantep Doliche (Dülük) ve Ad ya-
man Palanl  bu döneme aittir.

ekil 01. lkel Bar nak
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2.2. Mezolitik Ça  ve Kal c  
Bar nak (MÖ 10.000 – 8.000)

Orta ta  ça  olarak da bilinen bu 
dönemde yerle ik toplay c , avc  ve 
bal kç  topluluklar ya am t r. Do al 
yiyeceklerin ve av hayvanlar n n bol 
oldu u verimli ve sulak havzalar insan 
topluluklar n n sürekli göçmeden ye-
terli yiyecek bulaca  ortam  sunmu , 
çe itli maden yataklar na yak n olma-
s  durumunda  ise sürekli yerle imin 
sa lanaca  artlar olu mu tur. Yi-
yecek toplaman n yo unla t , hay-
vanlar n evcille tirilmeye ba land , 
toplulukta i bölümünün ortaya ç kt  

bu dönemde tar msal üretim de ba -
lam t r. Topluluk hayat nda ya anan 
bu de i imler sonucu bar naklar ge-
ni leyerek büyümü , yiyecek i leme 
ve depolama faaliyetleri için çe itli iç 
mekanlar haz rlanm t r. Evlerin çap  
ortalama dört metre iken, on metre 
çap ndaki baz  yap larda kurban ka-
l nt lar na rastlanm , bu yap lar n kült 
amaçl  kullan ld  tespit edilmi tir. 
Freud’a (2008) göre anaerkillik (mat-
riarka) bu dönemde ba lam , totem 
ve tabu kavramlar  geli erek tarih 
boyu sürecek toplumsal yap n n te-
melleri at lm t r.

Mezolitik ça a ait kal nt lar Türkiye’de 
üç bölgede gruplanm t r: Güneydo-
u Anadolu (Çayönü, Hallen Çemi), ç 

Anadolu (A kl höyük) ve Trakya Böl-
gesi. anl urfa’da yak n bir zamanda 
ke fedilen ve kaz  çal malar  devam 
eden Göbeklitepe de bu dönemle ili -
kilendirilmektedir.

ekil 02. Kal c  Bar nak
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2.3. Neolitik Ça  ve Hücresel 
Doku (MÖ 8.000 – 5.000)

Yerle ik tar m topluluklar n n ya ad -
 ve cilal  ta  devri olarak da bilinen 

bu dönemde konut yuvarlak formunu 
terkederek dörtgenle meye ba lar. 
Toplay c l k ve tar msal üretim sonras   
i letme ve kurutma faaliyetlerinin yan  
s ra kapsaml  depolama gereksinim-
leri ortaya ç km t r. Topluluk içerisin-
deki i bölümü ile ortakç l bir üretim ve 
payla m söz konusudur. Bu geli me-
lerin konuta etkisi, yerle medeki ortak 
kullan mlar n konuta kaymas  ve konut 
içi kullan mlar n çe itlenerek geli le-
mesi olmu tur, uzay p geni leyebilen, 
alt bölümlere ayr labilen konutlar ile 
dörtgenle me süreci tamamlanm t r 
(Duru, 1999).

Izgara planl  yap lar diye an lan ko-
nutlar n dörtgenle mesinin ilk ad m  
ya am alan n n nemden korunmak 
için haz rlanan dörtgen bir ta  zga-
ra (subasman kabul edilebilir) üzeri-
ne konumland r larak tonoz benzeri 
bir teknikle üstünün dallarla, kil ve 
toprakla kaplanmas d r.  Bu platfor-
mun bir ucunda avlu, di er ucunda 
depo hacimlerine yer verilmi , dik-
dörtgen yap  daha da uzam  ve be-

lirginle mi tir. Zamanla iç mekanlar 
özelle mi  ve çe itlenmi , duvarlar 
sa lamla m , düz dam kullan lmaya 
ba lanm t r. Dönemin sonlar na do -
ru depo ve kiler hacimleri üstten ula-

lan bir bodrum kat ile, ya am alan  
ise d tan merdiven ba lanan üst kat 
ile çözümlendi i, düz damlarda pare-
pet kullan ld , avlular n geni leyerek 
çe itli ocak, i lik gibi i levlerin kar -
land , çanak ve çömlek kullan m  
yayg nla t  anla lmaktad r. 

Bu döneme ait kal nt lar Diyarbak r 
Çayönü ve Konya Çatalhöyük’te tes-
pit edilmi tir. Çatalhöyük dönemin en 
büyük yerle imi olmakla beraber, s rt 

ekil 03. Hücresel Doku, Çatalhöyük
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s rta yaslanm  konutlar hücresel bir 
doku sergilemekte, yerle ke duvar  
olarak da i lev kazanmaktad r. bö-
lümü ve payla m n artt  toplulukta 
komünal düzen hakimken, dönemin 
sonlar na do ru tarihlenen çe itli 
meydanlar ve çevresinde yer alan bü-
yük ölçekli yap lar n, yöneticiler tara-
f ndan kabul edilmi  merkezi bir dine 
i aret etti i dü ünülür. Ana tanr ça Ki-
bele kültü bu döneme aittir.

2.4. Kalkolitik Ça  ve Dörtgen 
Konut (MÖ 5.000 – 3.500)

Bak r ça  olarak da bilinen bu dö-
nemde mevcut tar m topluluklar  mer-
kezile mi , yerle kelerdeki hücresel 
dokular çözülerek geni leyen avlular 
ve geçitler ile konutlar tekille meye 

ba lam t r. Bunun sonucu ya am n 
oda  giderek düz damlardan avlu-
lara kaym , günümüze kadar ula a-
cak olan avlulu konut gelene i ortaya 
ç km t r. Önceki dönemde yer alan 
dikey mekansal ili ki yeniden yatay 
bir düzleme ta nm , avlu üzerinden 
yar  aç k servis mekanlar na ve kapal  
mekanlara geçi  sa lanm t r. Bu ge-
li menin nedenlerinden birisi hayvan-
c l n önemindeki art t r, bir di eri de 
kent surlar n n olu maya ba lamas -
d r. Konut mimarisinde ortaya ç kan 
bir di er de i iklik alt katta hayvan-
c l k ve depolama, üst katta ya ama 
faaliyetlerine dönük iki katl  kullan m-
d r. Binlerce y l kullan lacak olan bu 
ema, Kalkolitik topluluklarda tar msal 

üretimin artt n n göstergesidir (Esin, 
1996). 

Kent surlar , ayr larak farkl la an ko-
nut mimarisi, özelle mi  yap lar ve 
tap naklar dü ünüldü ünde neolitik 
toplumlarda e itlikçi payla m düzeni-
nin çözüldü ü ve krall k sisteminin alt-
yap s n n olu tu u söylenebilir. Bunun 
sonucunda ise toplumdaki anaerkil 
yap  giderek erkek eme i ve becerile-
rinin (sava ç l k) önem kazand  ata-
erkil bir düzene evrilmi  olacakt r.

ekil 04. Dörtgen Konuta 
Geçi , Çatalhöyük
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Bu döneme ait kal nt lar Burdur Ha-
c lar, Karaman Canhasan, Malatya 
De irmentepe’de s kl kla tespit edil-
mi tir. De irmentepe kaz lar nda or-
tas  avlulu, iki yan  kanatl  ve iki katl  
yap lar bulunmu , avlu tipolojisinin 
güçlendi i ve kullan mda ya am ala-
n n n merkezi haline dönü tü ü göz-
lemlenmi tir. 

2.5. Tunç Ça  ve Megaron (MÖ 
3.500 – 1.200)

Ataerkilli in giderek önem kazand -
 bu dönemde kentler, krall klar ve 

imparatorluklar kuruldu u, Anadolu 
ve Mezapotamya’da Hitit, Truva ve 
Sümer devletlerinin hüküm sürdü ü, 
monoteizmin ba lad , yaz n n icat 
edildi i bilinmektedir. Tar msal geli -
meler sonucu tah l ve ya  üretimi ile 
ba c l k faaliyetlerinde kaydedilen ar-
t  ticaretin geli mesine sebep olmu , 
bu de i im dönem içindeki ya ant ya 
yön vermi tir. Çömlekçi çark  artan 
ticari faaliyetlere ta ma kab  yeti ti-
rirken, tunç aletler ise artan zenginli i 
bar nd racak surlar , saraylar , silolar  
ve tap naklar  üretmekte kullan lm t r. 
Geli tirilen alt n ve gümü  i çili i de 
zenginli i saklanabilir hazinelere dö-
nü türmektedir.

Üretim ç rak, kalfa ve usta hiyerar i-
si üzerinden sa lan rken yönetim de 
ailelerde baba, topluluklarda kral ve 
krall klarda ise imparator üzerinden 
kendini göstermektedir. Bu hiyerar i 
mekan üzerinden de ifade edilebil-
mekte, kaleler, saraylar, ba tap naklar 
ve s radan evler olarak kentsel kar -
l klar  bulunmaktad r (Bilgi, 1996). Dö-
nemin yayg n mimari tipolojisi ise iç, 
d  ve servis mekanlar n n tamam n  
içeren, uzun kenardan girilen dikdört-
gen yap l  megarondur.

ekil 05. Megaron, Truva
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Döneme ait kal nt lar n n yo un olarak 
bulundu u Çanakkale Truva ve Mer-
sin Yümüktepe yap  olarak farkl l k 
gösterir. Yümüklütepe’de yan yana 
dizilen megaronlar kent suru olarak 
i lev görmekteyken, Truva’daki me-
garonlar hisar duvar ndan ba ms z 
olarak örgütlenmi tir. Ticaret yayg n-
la mas  ve artan zenginlik ile konutlar 
da zenginle mekte, ticaret ve üretim 
faaliyetleri ile bütünle erek giriftle -
mekte, avlulu konutlar kentsel bir ni-
telik kazanmaktad r. Geli meler sonu-
cu kent ya am n n içe kapand  Hitit 
yaz tlar nda anlat lmakta, kad n n ev 
ya am nda ikincille mesi ve cariye-
le mesinin ba lad  ise yaz l  ilk edebi 
eser olan Homeros destanlar ndan 
bilinmektedir. 

2.6. Antik Ça  Prostas ve 
Pastas (MÖ 1.200 – 500)

Göçler, sava lar, k sa zamanda kuru-
lup yükselen devletler, kara ve deniz 
ticaretindeki ilerleme, Anadolu’nun 
genelinde büyük geli meler sa la-
m t r. Demir ça n  da kapsayan bu 
dönem içerisinde Yunan ve Roma 
medeniyetleri tarih sahnesine ç km , 
para icat edilmi , lyada ve Odysseia 
Destanlar  yaz lm t r. Halk n iktidar  

anlam ndaki demokrasi, Yunan kent 
devletlerinde ça da  haline oldukça 
yak n (önemli farklardan birisi kad nlar, 
köleler ve göçmenlerin oy kullanama-
mas d r) bir yönetim ekli olarak ha-
yata geçirilmi tir. Dönemin sonlar na 
do ru bask n güç Roma mparator-
lu u taraf ndan Hristiyanl k resmi din 
olarak ilan edilecek, etkisinin h zla 
yay laca  Avrupa, Asya ve Afrika’da 
Pax Romano olu acakt r. Ayn  za-
manda ilk mimarl k kuramc s  Vitrivius 
bu dönemde ya am , utilitas, ve-
nustas,  rmitas (kullan l l k, güzellik, 
sa laml k) kavramlar  “Mimarl n On 
Kitab ” ile mimarl k literatürüne yerle -
mi tir.

Krall k yerine demokratik yönetim an-
lay n  benimseyen Yunan kent dev-
letleri, sosyal adalet ve e itlik ilkelerine 
dayanarak kentlerini ele alm , konut-
lar  da bu kapsamda üretmeyi tercih 
etmi tir. klim ve arazi özelliklerine 
göre yap la ma, geli erek yayg nla-
an in a teknikleri ve malzemeleri, ti-

caret ve sava lar ile ilerleme gösteren 
kültürler aras  ileti im, yaz n n icad  
ile artan bilgi birikimi sonucu tarihte 
ilk olarak tip konut uygulamas na gi-
dilmi , e it parseller üzerinde tip ko-
nutlar yayg n olarak kullan lm t r. Her 
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kentlinin ev sahibi olmas  için yap lan 
bu uygulamada mülkiyetin güvence 
alt na al nmas  için halk meclisinde 
al m sat m  k s tlayan yasalar konula-
rak nüfus art na kar  göçü s n rlay c  
çe itli önlemler al nd  bilinmektedir 
(Bilgi, 1996). 

Akdeniz evinin ayr lmaz parças  olan 
aç k avlu, genellikle iç mekanlar  bir-
le tiren ve giri  ç k  sa layan bir i lev 
üstlenmi tir. Yemek ve temizlik gibi 
çe itli ev i leri yap lmakta, varsa hay-
vanlar burada bar nd r lmakta, adak 
ve sunaklar ile kült törenleri düzenlen-
mektedir. Su ihtiyac  kar lamak için 
çat dan inen ya mur suyunun depo-
land  sarn ç ve çe melerin avluda 

yer ald  bilinmektedir. Bu döneme 
ait kaz larda ortaya ç km  çift taraf-
l  avlu kullan m  sa layan ince uzun 
dikdörtgen yap lara prostas, üç tara   
avlu kullan m  sa layan kare yap la-
ra ise pastas denilmektedir. Prostas 
yap  içerisinde orta avludan ya ama 
alan na geçerken yer alan ön galeri-
dir, pastas ise orta avlunun ötesinde 
mekanlar n kap lar n n aç ld  kolo-
nadl  koridordur. Cephe olarak her iki 
mekan da güneye bakmakta, oikos 
ad  verilen ya ama alan na geçi i ha-
z rlamaktad r. Zaman içerisinde avlu-
nun arkas nda yer alan bölüm iki katl  
olacak, önünde yer alan mekanlar ise 
soka a aç larak atölye ve ticari faliyet-
lere ait fonksiyonlar kazanacakt r.

ekil 06. Prostas ve Pastas Konut Planlar
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Helenistik döneme geçildikçe kentler-
deki e itlikçi ve sosyal yap  bozularak 
lüks konutlar ortaya ç km t r. Prostas 
ve pastas konutlarda yer alan avlula-
r n çevresi aç larak tavan kolonlar ile 
desteklenmi , farkl  bir dönemin mi-
mari gelene i haline gelecek peristyle 
konutlar yayg nla m t r (Abbaso lu, 
1996). talya mimarisinde yer alan iki 
peristyle’l  atrium konutlar (domus) 
artan zenginlik ve lüks ile Anadolu’da 
da konut çe itlili ine dahil olmu tur. 
Büyük kentlerde artan nüfusa kar n 
yer s k nt s  olmas , konutlarda kat sa-
y s n n artmas  ile sonuçlanm , Roma 
döneminde çok katl  yeni bir konut tipi 
ortaya ç km t r. Kentlerdeki yoksullar 
ise çok katl  konutlar n baz  odalar n-
da yada belirli bir mimari özellik gös-
termeyen tek mekanl  konutlarda ya-
amlar n  sürdürmü tür. 

Antik Ça  kal nt lar  Anadolu’da s kl k-
la yer almakta olup, Efes, Bergama, 
Priene, Truva ile Gaziantep s n rlar  
içerisinde yer alan Zincirli Höyük ve 
Zeugma antik kenti bu dönem için 
öne ç kan kentler aras ndad r. Özel-
likle Efes ve Bergama’da bulunan ya-
maç evler, agora, forum, am  tiyatro, 
tap nak, kütüphane, zgara kent plan , 
altyap  sistemi (içme ve at k su hat-ekil 07. Prostas Konut Dokusu, Priene
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ekil 08. Priene Kent Bütünü

lar ) ve çe itli sanat eserleri dönemin 
zenginli i ile kültürel, sosyal ve yö-
netimsel anlamda geli kinli ini ifade 
etmekte yeterlidir. Döneme ait sanat 
eserlerinden heykel ve mozaikler yay-
g n olarak bulunmakla birlikte, müze 
ve arkeoparklarda sergilenmekte olan 
birçok örne i mevcuttur.

2.7. Orta Ça  ve nsulae
(500 – 1400)

Göçebe kavimlerin sald r lar  ile impa-
ratorluklar n y k ld , kentlerin birço-
unun ya maland , ticari faaliyetle-

rin durma noktas na geldi i, yerle ik 
topluluklar n göç etmek zorunda kal-
d  bu dönemde feodal krall klar n 
hüküm sürdü ü bilinmektedir. sti-
lalardan en çok etkilenen kentler ve 
yerle ik toplumlar olup göçebe ya-
ayanlar hayatlar n  sürdürmü tür. Bu 

kapsamda Anadolu’da farkl  tarihler-
de gerçekle mi  üç büyük istiladan 
söz edilebilir, Sasani, Hun ve Mo ol 
istilalar . K sa süreli olan bu istilalar n 
y k c  etkisi oldukça büyük ve uzun 
süreli olmu , insanl k tarihinin ilerleyi-
ini ve antik ça n entellektüel geli -

kinli ini durdurmu , karanl k dönem 
olarak an lacak bir ça  ba latm t r.

Tar mla geçinen özgür halk n kentsel 
y lmas  olarak tan mlanan polis, da-
yand  köleci emek düzeni ile Anado-
lu medeniyetinin yap  ta  iken, artan 
istilalar sonucu ve askeri örgütlenme 
gere i kamusal kentsel kaynaklar n 
tükendi i, genel itibariyle terk edi-
len ve ya malanan yerle keler hali-
ne gelmi tir. Hristiyanl n do u u ile 
mevcut entellektüel ortam ve ya ant  
pratikleri temelinden sars lm , tahsis 
edilen kaynak ve kölelerden mahrum 
kalan kentsel donat lar unutulmu tur. 
Tap naklar kiliseye dönü türülmü , ti-
yatrolar putperest kültlerle ili kilendiri-
lerek kapat lm , hamamlar terk edil-
mi , forumlar i levsiz kalm t r. Daha 
önemlisi, antik ça n rasyonel kent 
dokusundan vaz geçilerek organik ve 
rastlant sal yakla m n benimsenmi  
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olmas d r ki bu durum altyap  siste-
minin baz  büyük kentler hariç unu-
tuldu unu yada kullan lmad n  i aret 
etmektedir.

Dönemin bar nma al kanl klar  ça n 
karma as  sebebiyle fazla bilinme-
mekte, ayd nlat c  yeterli kal nt  bulun-
mamaktad r. Daha çok yaz t ve erken 
edebi eserlerden, Konstantinapolis 
özelindeki konutlar aristokratik saray-
lar ve kolektif bar nma bloklar  (insu-
lae) ile örneklenebilir (Tanyeli, 1996). 
Antik ça n sonunda nüfus art  ve 
kentle me ile çok katl  konutlar yay-
g nla m ken orta ça da bu konutlar 
birle erek birden fazla ya am birimini 
içeren yap lar , tarihteki ilk apartman 
örneklerini olu turmu tur. Süreç içeri-
sindeki de i ime orta ça n güvensiz 
ortam  ile artan kensel yo unluk et-
kindir. Juvenal adl  yaz tta bu yap lar 
için giri  kat nda al veri  ve e lence 
birimleri yer ald , üst katlar nda dü-
ük gelirli ailelerin ya ad , yang n-

lardan kolay etkilenerek y k labildi i, 
ah ap ve kerpiçten yap lm  yüksek 
konut bloklar  olarak aktar lmaktad r 
(Tanyeli, 1996). Di er bir konut tipi 
olan aristokratik saraylar ise ta  du-
varlar , tonoz tavanlar  ile oldukça 
geli kin olup, antik ça a ait domus 
olarak adland r lan lüks konutlar ile 
benzerlik göstermektedir. Zeugma 
kaz lar nda bulunan Dynasisos Villas  
domus konutlara örnektir.

ekil 09. nsulae

ekil 10. Domus
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ekil 11. Dynasisos Villas , Zeugma, 
Gaziantep

slamiyetin do u u ve yay lmas  ile, 
11. yüzy ldan ba layarak yerle ik ve 
göçebe olmak üzere iki farkl  grubun 
gelip Anadolu’ya yerle ti i bilinmek-
tedir. Kara çad r, alaç k ve topak ev 
gibi geleneksel konar göçer uygula-
malar Orta Asya kültürü ile benzerlik 
göstermektedir. Karn yar k ev plan n  
bu dönem ile ili kilendirmek güçtür 
ancak merkezi plan emas  henüz 
yoktur denemez. Selçuklu kervan-
saray ve medreselerinde oldu u gibi 

saraylar nda da merkezi plan emas  
kullan lmakta olup sonraki dönem ko-
nut mimarisi ile tipolojik ili ki oldukça 
fazlad r. bn Batuta’n n Birgi’deki bey 
saray  için yapt  betimleme, çokça 
merdiven ç kt ktan sonra ula lan dört 
taraf  sedir sekileri ile çevrili ortas  ha-
vuzlu bir mekan eklindedir (Tanyeli, 
1996). Kervansaray ve medreseler 
oldukça sade bir mimariye sahip ol-
makla beraber portaller (giri  kap -
s ) ta  i çili i ile oldukça ihti aml  bir 
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kar lama sunar. Ta  i çili i döneme 
ait geleneksel sanatlar n ba nda gel-
mekte olup Anadolu’da günümüze 
ula m  birçok örne i (Divri i Camii, 
Karatay Medresesi, Sar han Kervan-
saray ) mevcuttur.

Behramkale’de fazla de i ikli e u -
rad  dü ünülmeyen bir ortaça  evini 
19. yüzy la ait bir metin öyle tasvir et-
mektedir: “D ar dan bir kare kutuya 
benziyor ve içerisi 3,5-4 metre boyut-
lar nda. Çamurla birbirine tutturulmu  
her biçimdeki ta lardan in a edilmi . 
Çat  düz ve toprak örtülü. Pencere 
yok ve dolay s yla, k sadece kilidi 
yada sürgüsü bulunmayan kap dan 
giriyor. Duvarlar ve zemin k sa saman 
parçalar yla kar k çamur, dam kar-

dan kar ya at lm  ve üstüne kar t 
do rultudaki tahtalar n yerle tirildi i 
bir a aç ta yor, iç mekan geni  bir 
aç k oca n isiyle kararm  ve ev içe-
ri girildi inde epey karanl k” (Alt nsay, 
1986). Kamusal yap lar ve saraylarda 
gösterilen zenginlik, sa laml k ve na-
diren ta  i çili i ah ap ve kerpiçten 
yap lan konutlarda bulunmad  için 
döneme ait tarihi kal nt lar na rastlana-
maz. Ortaça  bu anlamda da karanl k 
bir dönemi kapsamaktad r.

2.8. Osmanl  Dönemi Konutlar  
(1400 - 1900)

Anadolu Selçuklu Devleti sonra-
s  ortaya ç kan beylikleri bünyesine 
katarak kurulu  a amas n  geride b -
rakan Osmanl  Devleti’nin önce im-
paratorluk ard ndan da lma sürecini, 
Avrupa’da ise dünya tarihine yön ve-
recek reform, rönesans, ayd nlanma 
ve endüstri devrimi milatlar n  kapsa-
yacak bir dönem olmu tur. 

Erken Osmanl  kentle mesi iki bo-
yutta ilerler; birincisi fethedilen kent-
lerdeki Rum evlerine yerle im, ikin-
cisi ise kent çevrelerinde yar  k rsal 
yerle me alanlar  olu mas d r. K rsal 
yerle meler göçebe topluluklar n kent 
al kanl klar  edinmesine yard mc  ol-
makta, kente göçün ilk basama n  
olu turmaktad r. Anadolu’nun kentsel 
ve mimari ilerlemesi en iyi rakipsiz bir 
odak ve kültürel üretim merkezi olan 
stanbul’da gözlemlenmektedir. 15. 
yüzy l n son çeyre inde yüzbin olan 
stanbul nüfusu 16. yüzy l n ortalar n-
da dörtyüzbine, ayn  yüzy l n sonlar n-
da ise yediyüzbine ula m t r (Tanyeli, 
1996). Kentsel yerle im için ise orga-
nik dokunun hakim oldu u, geni  ara-
zilerin sat nda geometrik bir düzen 
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ekil 12. 16.yy stanbul Kent Dokusu, 
Matrakç  Nasuh

gözetilmedi i ve miras yolu ile kent içi 
parsellerin s n rs z say da parçaya bö-
lündü ü bilinmektedir. Bu arazi ufa-
lanmas n n durmas  i e yaramayacak 
kadar küçük parsellerin ula lmas  ile 
mümkündür, sonucu ise geleneksel 
ç kmaz sokak dokusudur. Ancak 18. 
yüzy l öncesi Osmanl  kentlerinin tek 
katl  ve bahçeli evlerden olu tu u, 
ciddi bir yo unlu un henüz meydana 
gelmedi i dü ünülmektedir. 

Osmanl  odas  erken dönem konutla-
r n ana bile enidir. Oda ve ota  söz-
cüklerinin etimolojik benzerli i ile gö-
çebeli in konuttaki yans mas  kabul 
edilen mobilyas zl k faktörü, kültürel 
köken ve ortakl k olarak aç klay c d r. 
Oda ve ota n di er benzerli i ya a-
ma, yeme ve yatma al kanl klar  her 
iki bütüncül mekanda da kesintisiz 
bir ekilde sürdürülebilmesi, i levsel 
ve esnek kullan m özelliklerine sahip 
olmas d r. Ota da s nmak için kulla-
n lan ocaklar merkezde iken Osmanl  
odas ndaki ocak duvarda yer al r. Orta 
Asya kullan m  ile farkl l k gösteren 
ve Arap kültüründe bulunmayan bu 
mimari eleman Anadolu kültürünün 
bir parças  oldu u dü ünülmektedir. 
Oca n yan ndaki kar l kl  duvarlarda 
zeminden 30 cm kadar yüksek otur-

ma ni leri bulunur, bu doku bir mimari 
gelenek olarak günümüze kadar uza-
nacakt r (Tanyeli, 1996).

Osmanl  metropollerinin önemli ko-
nut tiplerinden birisi de en alt bar n-
ma basama  olarak kabul edilen 
hüceratt r. Genel olarak tek katl  kü-
çük kagir odalar dizisi olarak bilinen 
hüceratlar n metinler üzerinden iki 
ve daha fazla katl  oldu u da dü ü-
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nülmektedir. Küçük bir kesimi bekar 
konutu olan hüceratlar Osmanl  yer-
le im sisteminin zorunlu bir sonucu 
olarak aile ya am n n egemen oldu u 
mahalle içlerinde konumlanmazlar, 
odaba  denilen görevliler taraf ndan 
yönetilir. Hüceratlar, önceki dönem 
insulae örne i gibi kollektif bar nma 
birimleri olup Osmanl  dönemi top-
lu konutlar  olarak kabul edilir. Fatih 
Sultan Mehmet’in bir vak  yesi içerdi i 
konut stoku bak m ndan 15. Yüzy l 
stanbul kent merkezini aç klamakta-
d r. 262 vak f konut yap s  üzerinden 
verilen bilgilere göre, toplam bar nma 
birimlerinin %47’si hüceratlar, %37’si 
tek odal  birbirinden ba ms z, %13’ü 
iki odal , %3’ü ise üç ve daha fazla 
odal  konutlard r. 16. yüzy l ortalar na 
ait bir tahrir defterinde ba ms z evle-
rin %90’ n n tuvaletleri oldu u, hijyen 
artlar na ayk r  olarak neredeyse tüm 

evlerde su kuyusu bulundu u bildi-
rilmektedir. Dönem artlar nda içme 
suyu ebekesi sadece saray ve üst 
düzey yöneticilere ait kö klerde bu-
lunmakta olup kentliler ortak çe me-
lerden ihtiyaçlar n  temin edebilmek-
tedir. Ayr ca söz konusu evlerin %90 
kadar n n mutfaks z, %50 kadar n n 
ise avlular nda ocak bulundu u bilin-

mektedir (Sakao lu, 1989). 

Osmanl  kent dokusu içerisindeki ko-
nut sto u homojen bir yap  sergile-
mekte, zengin yada fakir topluluklar n 
kümelendi i mahallelere rastlanma-
maktad r. Bu homojen yap  içerisinde 
kentsel ileti imin oldukça güçlü oldu-
u, kentli ço unlu un mahrem de il 

tam tersi kamusal ve göz önünde bir 
hayat ya ad , sokak, avlu ve mey-
danlar n birer kamusal etkile im alan  
oldu u bilinmektedir.

17. yüzy lda co ra   ke i  er ile ticaret 
yollar n n de i mesi, sava larda al nan 
ma lubiyetler, ganimet gelirlerindeki 
ciddi dü ü  ve Celali syanlar ’n n et-
kisiyle saltanat Anadolu’da etkinli ini 
yitirmeye ba lam t r.  Ta ra üzerinde 
zay  ayan denetim sebebiyle merkeze 
aktar lan kaynaklar azal rken kaynak-
lar n yerinde kullan m  art  göstermi , 
kapital birikimi ile ta ra illerin büyüme-
si h zlanm t r. Ayn  yüzy ldaki bir di er 
de i iklik ise göçebe tüccarlar n kentli 
yerle ik tüccarlara yerini b rakmas  ol-
mu tur. Dolay s yla önceden oldu u 
gibi sadece sarayl  bürokratlar n de il 
ta ral  e raf n da ciddi sermaye biri-
kimleri olu maya ba lam t r (Tanyeli, 
1996). Toplumdaki bu de i im ile ar-
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t k büyük kamusal yap lar ve külliyele-
rin yap m  terkedilmi , ki isel ya am n 
maddi çevresine yap lan harcamalar 
ile bar nma kültüründe h zl  bir yüksel-
me ya anm t r. mparatorluk ölçe in-
deki büyük gelenek ve yerel ölçekteki 
küçük gelenek, Osmanl  müzi i ve 
halk müzi i, divan edebiyat  ve halk 
edebiyat n n ortaya ç kt  bu süreç  
toplumdaki ekonomik ayr man n iz-
lerini ta maktad r.  

Ta ral  halk n zenginle mesi ile 
Ege’de kule konutlar ortaya ç kar, 

anl urfa, Gaziantep, Diyarbak r’da 
avlulu, eyvanl  ve ta  i çilikli konut-
lar yayg nla r. ç Anadolu’da ker-
piç, düz daml  ve tek katl  köy evleri 
uzun süre de i mezken, Kayseri’de 
kesme ta  ile tokana (ana mutfak), 
harem ve sofal  konutlar in a edilir, 
Sivas ve Erzurum’da ise yere yar  gö-
mük konutlar gelenekselle ir. Do u 
Karadeniz’de ah ap y ma ve göz 
dolgu konutlar belirir. Toplumsal kat-
manlarda a a  inildikçe ileti im azal r 
ve yerellik artar, sonucunda bar nma 
kültürüne ait planlama, malzeme ve 
teknik farkl la arak belirginle ir. Gü-
neydo u Anadolu’nun klasik Osmanl  
dönemi ve öncesinde ekonomik refa-
h  eyvanl  ve avlulu konutlar üzerinden 

bilinmekle birlikte Gaziantep kenti 
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde 
öyle betimlenmektedir:

Ay ntap kenti tümüyle 32 mahal-
ledir. 8067 toprak ve kireç örtülü, 
bay nd r, bak ml , yüksek sarays  
evleri vard r. Tümüyle 140 mihrap-
l , yo un cemaate sahip, Arasta 
Meydan ’ndaki Boyac o lu Camii 
ve çar  içindeki Tahtal  Camii, 
sanatl , ferah, büyük kubbeli ve 
görkemli yap lard r... Ay ntap’da 
300’ü a k n saray n özel hama-
m  vard r. Tümüyle 3900 dükkanl  
büyük bir çar ya, aç k art rma ile 
sat  yapan pazarlara sahiptir. ki 
bedesteni, çar s  ve saraçhanesi 
üstleri örtülü kagir, sa lam, s ra 
düzeni içinde, süslü dükkanlard r... 
1648’de gördü üm kent bu kez 
sekiz mahalle, nice han, camii ve 
dükkan kazanarak büyük bir ge-
li me göstermi , Tanr ’ya ükürler 
olsun ki bu geli mesini sürdür-
mektedir. (Ba gelen,1999)

18. yüzy la gelindi inde Osmanl  kent-
soylular n n do u u ba lamakta, Lale 
Devri bu durumu kan tlamaktad r. Ge-
nel itibariyle yazl k konut olu umu ve 
geni  rekreaktif alanlar, peyzaj süsle-
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meleri ile mesire al kanl  ba lang c  
bu döneme aittir. Eski muhafazakar 
normlar yerine ortaya ç kan ve yoksul 
muhali  erce israf ve yozla ma diye ni-
telenecek yeni lüksler zaman ilerledik-
çe toplumun geneli taraf ndan benim-
senecektir. Döneme ait kö k, yal  ve 
rekreasyon amaçl  ba ka konutlarda, 
kent içi bar nma kültürünün aksine 
çok say da pencereden olu an geni  
cephe aç kl klar  sa lanarak do a ile 
bulu ma hede  enmektedir (Tanyeli, 
19  96). Bu de i im, cam tekni inin 
geli mesiyle de ilintilidir. Antik ça dan 
bu yana Anadolu’da geleneksel ola-
rak kullan lan ve vitray olarak bildi i-
miz revzen, alç  pencere ve münak-
ka  parça cam yap  elemanlar , levha 
caml  giyotin pencerelere yerlerini 
devreder. 

Endüstri ça n n, 19. yüzy lda ülkeye 
getirdi i yeni ula m ve ileti im altya-
p s  ile merkez geleneklerinin ta ra 
konutlar nda yayg nla mas  h zlan r. 
Kayseri çevresindeki geleneksel  to-
kana, harem ve sofal  konutlar n ya-
n na iki katl , orta sofal , ç kmal  ve 
soka a pencereleri bulunan konak-
lar eklemlenir, zaman içinde bu yeni 
tipoloji di erini tas  ye eder. Kerpiç 
y ma evlerin yerini Ankara, Afyon ve 

ekil 13. Sar  Kö k, stinye, stanbul

ekil 14. Sadullah Pa a Yal s , Çengelköy, stanbul
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Sivas’ta h m  (kerpiç dolgulu ah ap 
karkas) al r.  Erzurum’un tütekli evle-
rine eklemlenen pencereli Osmanl  
odalar , Hatay’ n avlulu evlerinde so-
ka a bakan cumbalar, Konya’da kar-
n yar k plan emas , Elaz ’da pence-
re sedir ve ocakl  konutlar merkezin 
ta ra kültüründe yaratt  de i imin 
uzla  eklindeki yans mas d r (Tanyeli, 
1996). Ayr ca düz daml  konutlardan 
olu an Anadolu kentlerinde 19. yüzy l 
sonlar na do ru kiremit çat l  ve levha 
pencereli konutlar h zla art  göster-
mi tir.

Ta rada ya anan bu mekansal ve 
kültürel de i imi etnik ve ideolojik ekil 15. Ankara Evi

ekil 17. Göz Dolgu Ev, Rizeekil 16. Erzurum Evi
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farkl l klara sahip topluluklar da ya-
am , da lma sürecindeki ülkenin 

gelece ine ait mekansal i aretlerini 
vermi lerdir.  19. yüzy l n ba lar nda 
stanbul’da gayr müslim evleri fark-
l  renklere boyanmaya ba lanm , 

pastel renkler Türkler taraf ndan kul-
lan l rken gri tonlar gayr müslimlere ait 
olarak belirlenmi tir (Tanyeli, 1996). 
Geleneksel konut tipleri yerine Ayval k 
ve Cunda Adas ’nda s kl kla rastlana-
bilecek bat l , simetrik ve kompakt ko-
nut tipine geçi  yap lm t r. Sokaklara 
aç lan balkonlar ile d  mekan ili kisi 
geli tirilmi , sedir sekileri ve yüklükler 
kald r larak hareketli mobilyalar kul-
lan lm t r. Bat  tarz  mobilyalar  evle-
rinde ilk kullanan Rumlar olmu tur. 
Mekansal ve kültürel de i imler ile 
çevreye giderek daha da yabanc la-
an müslüman ve gayr müslim toplu-

luklar geleneksel düzenin y k l n  ha-
z rlamakta, sonucunda ise bir taraftan 
etnik ayr ma belirginle mekte, di er 
taraftan ise Anadolu modernizmin 
e i ine ad m atmaktad r.

Döneme ait tüm yap larda süsleme 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Kimi 
zaman bir vitray olarak kendini gös-
teren süsleme elemanlar , kimi zaman 
ise bir elibö ründe, bir ku evi yada 
ince  gürler, resimler ve yaz lar olarak 
belirmektedir. Süreç boyunca yap lan 
tüm kamusal yap  ve saraylarda (Top-
kap  Saray , Sultan Ahmet Camii vs.) 
süsleme sanat  örnekleri (hat, tezhip, 
çini) son derece geli kin olmakla be-

ekil 19. Konya Evi

ekil 18. Kayseri Evi



25

Anadolu’da Konutun 
Tarihi Geli imi

raber Endüstri Devrimi’nin getirece i 
 kirler ve toplumda yaratt  de i im-
ler sonucu, söz konusu geleneksel 
sanatlar eski önemini yitirecek, an-
tik ça n mozaik süslemeleri ve orta 
ça n ta  i çili i gibi unutulmaya yüz 
tutacakt r.

2.9. Modernizm (1900 - )

Antony Giddens (1990) modernle -
menin toplumlar üzerindeki etkisini üç 
ba l k alt nda gruplam t r: süreksizlik 
(discontunity), ba lamdan koparma 
(decontextualize) ve dü ümsellik (ref-

lexivity). Bu ba l klardan ilki kültürel 
ili kinin kesilmesi, ikincisi bir yere ait 
olma güdüsünü yitirme, üçüncüsü ise 
do all n ve kendili indenli in orta-
dan kalkmas  olarak aç klanmaktad r. 
Toplumsal anlamda gelenek, aidiyet 
ve do all n kayboldu u, dü ünsel 
anlamda ise uluslararas  etkin, mimari 
ile do rudan ili kili, evrensel ç kar m-
lara sahip, ekonomik geli melere ba-

ml  bu süreç ile kent ve mimari kül-
türel anlamda geçmi ten uzakla m , 
küresel anlamda ise co ra   ayn la -
ma ba lam t r.

ekil 20. Ku evleri, Yeni Valide Camii, 
Üsküdar, stanbul
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2.9.1. Dünya’da Modernizmin 
Geli imi

Döneme ait Anadolu’nun durumunu 
kavrayabilmek için önce Avrupa ve 
Amerika’da meydana gelen de i im-
leri incelemek gereklidir. 18. yüzy l 
sonlar nda ba layan Endüstri Devrimi 

ile tar m toplumundan sanayi toplu-
muna geçi  ba lam t r. 1765’de bu-
har makinesi icat edilmi , 19. yüzy l n 
ilk yar s  bitmeden Avrupa’n n birçok 
kentine demiryolu a  kurulmu tur. 
Demiryolu a n n gitti i çe itli kav ak 
noktalarda endüstri merkezleri olu -
mu , bu sanayi yerle keleri zamanla 
büyük kentlere dönü mü tür. Sanayi-
nin sa lad  i  imkanlar n n yan  s ra 
tar mda makinele me sonucu k rsal-
da emek ihtiyac n n azalmas  göçü te-
tiklemi , sanayi kentlerinde yo un bir 
nüfus art  ya anm t r. 

Üretimde makinalar n kullan lmas  
sonucu seri üretim ve standartla ma 
kavramlar  olu mu  ve bu durum üre-
tim alan nda önemli de i imlere yol 
açm t r.  Arz ve talep dengesine göre 
kendince i leyen fabrikalar ekono-
mik sistemi kökten de i tirmi , yeni 
sistem ise u ekilde tan mlanm t r: 
“üreticinin özç kar n n genel refah n 
elde edilmesine katk da bulunaca  
bir ekonomik sistem, en saf biçimiy-
le kapitalizm” (Roth, 2000). Ya anan 
büyük de i im ile yeni bir sosyal s n f 
ortaya ç km , aristokrat s n f n n d -

nda sanayi üzerinden zenginle en 
tüccar ve üreticilere burjuva denilmi -
tir.

ekil 21. Eiffel Kulesi, 
Paris, Fransa
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Endüstri devriminin temelini olu turan 
rasyonalizm ve pozitivizm ak mlar , 
felse   anlamda modern mimarinin de 
temelinde yer almaktad r. Ayn  ekilde 
toplumsal, teknolojik ya da ekonomik 
geli meler mimarl  etkileyip de i tir-
di i bilinmektedir. Geli en sanayi ve 
teknoloji ile dökme demirin yayg nla -
mas  sonucu 19. yüzy lda Eiffel Kulesi 
(Paris) ve bir fuar yap s  olan Kristal 
Palas (Londra) in a edilmi tir. Buharl , 
hidrolik ve sonras nda elektrik motor-
lu asansörler ile çok katl  yap la malar 
h zlanm , levha cam n cephelerde 
kullan m  giderek artm t r. Genel ola-

rak çelik, cam ve betonarme tekni-
indeki geli meler, 20. yüzy l n mimari 

üslubunu, tarihsel biçimlerin egemen-
li inden s yr lm , yeni yap  malzeme-
leri ile yap m yöntemlerini benimse-
mi , ça da  ve yal n yeni bir anlay  
belirlemi tir. Bu modernist anlay n 
öncüleri aras ndaki Adolf Loos tara-
f ndan yaz lan ve 1908 y l nda yay n-
lanan “Süsleme ve Suç” ba l kl  bildiri 
modernizmin zihinsel arkaplan  olan 
i levselcilik (functionalism) ve estetik 
sadele tirme (aesthetic purism) üze-
rine avangart görü ler sunar:

ekil 22. Kristal Palas, Londra, 
ngiltere
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Ya amak için ayn  ihtiyaç ve ta-
lepler ile e it gelir düzeyine 
sahip, farkl  kültürlerden gelen iki 
insan dü ünün. Ekonomik olarak 
de erlendirilecek olunursa, ken-
di geleneklerini ve e ilimlerini ya-
amas  beklenen bu iki insandan 

20.yy örne i giderek zengile ecek 
iken, 18.yy örne i giderek fakirle-
ecektir. Çünkü 20.yy insan  daha 

az  masraf ile ihtiyaçlar n  kar la-
yabilir ve para biriktirebilir. Ho -
land  sebze basitçe kaynat lm  
ve az tereya l d r. 18.yy insan  
ise ayn  sebzeyi bal ve ceviz ek-
lemeden yemez, pi mesi için sa-
atlerini harcar. Birisinin tercih ede-
ce i süslemeli tabaklar oldukça 
pahal  iken, modern insanlar n 
be enerek kulland  basit beyaz 
tabaklar bir o kadar ucuzdur. So-
nuç olarak 20.yy insan  birikim ya-
parken, 18.yy insan  borçlanacak-
t r. Bu uluslar n tamam  için geçerli 
oldu u gibi kültürel evrimin geri-
sinde duran bireylerin de sorunu 
olacakt r... 

Tornac  ve ah ap oymac lar n ka-
zançlar  aras ndaki ili ki ile nak  
ve dantel yapanlar n oldukça dü-
ük gelirleri bilinmektedir. Süsleme 

i iyle u ra an ancak yirmi saat 
çal arak modern i çilerin sekiz 
saatlik kazançlar n  elde edebil-
mektedir... Süsleme yap lmad  
durumda üretim süreci k salacak, 
kazanç artacakt r. Çinli oymac  
onalt  saat çal rken Amerikal  i çi 
sekiz saat çal maktad r. lemeli 
bir sigara kab na sade olan  ile ayn  
ücreti ödedi imde aradaki emek 
fark  i çiye ait olacakt r... E er bir 
zence  lli kek yiyeceksem en düz 
ve basit olan  tercih ederim, bir 
bebek yada motorsiklet eklinde 
olan  de il...  Süsleme bo a gi-
den emek ve harcanan sa l kt r... 
(Loos, 1908)

Loos’a göre kültürel evrim ile konut 
dahil kullan ma dönük tüm nesnelerin 
süslemeden ar nmas  sonucu yap lar 
daha ekonomik olacak ve toplumun 
tamam na hitap edebilecektir. Olduk-
ça rasyonel olan bu öneri üzerine mo-
dernizm in a edilir, rölativite teorisi, 
kubizm, futurizm, de stijl ve yap salc -
l ktan (constructivism) etkilenerek yol 
al r.  Le Corbusier (2007) taraf ndan 
söylenen, “konut içerisinde ya an lan 
bir makinedir” (house is a living mac-
hine) ifadesi ile yeni anlay  oldukça 
geni  bir uygulama alan na kavu a-
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cakt r. Almanya’da mimar, sanatç  ve 
zanaatkarlar n birlikte kurdu u Bau-
haus ile temel tasar m kavram  ortaya 
ç kacakt r. Bauhaus yöneticisi Wal-
ter Gropius bu süreçte ku kusuz en 
büyük pay sahibidir. Bauhaus ilkeleri 
olan tasar mda basit geometrik form-
lar n kullan lmas , erit pencereler ile 
do aya hakim olma iste i, geni  cam 
yüzeyler ile iç ve d  mekan aras nda 
görsel bir ba  kurma hede  , fonksi-
yonel mekan düzeni, d ar dan belir-
gin olmayan konstrüksiyon ve beyaz 
d  cephe gibi unsurlar bu üslubun 
belirgin özellikleri olup Bauhaus Des-
sau binas nda rahatl kla okunmakta-
d r. Bauhaus, tasar m alan nda yaln z 
Almanya’y  de il bütün Avrupa’y  et-
kisi alt na alacak ve uluslararas  üslu-
bun do u una uygun ortam  haz rla-
yacakt r. Uluslararas  üslup, modern 
mimarl n klasik dönemidir. Endüstri 
devriminden bu yana ula lmas  he-
de  enen modern mimarl n idealleri, 
bu yakla mla birlikte mimarl k dü ün-
cesinde tam anlam yla hakim olur. 

Mimarl kta s k s k vurgulanan tek-
nolojinin egemenli i, kullan lan yal n 
geometriler arac l yla sa lanacak 
mutlak soyutlama, biçimde sadelik ve 
mekanda i levsellik aray lar , bu dö- ekil 23. Bauhaus, Dessau, Almanya
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nemde rasyonel ve pürist bir mimarl k 
anlay n n yerle mesini sa layacakt r. 
Amaç, kal c  olan ve evrensel estetik 
de erler içeren bir mimarl k anlay  
ortaya koymakt r. Bauhaus ö reti-
cilerinden Mies van der Rohe  “az 
çoktur” (less is more) diyerek modern 
mimarl n sanatsal yakla m n  hem 
özetlemi  hem de sloganla t rm t r. 
Barselona’da in a edilen pavyon bi-
nas  Mies’in en önemli mimarl k ürü-
nüdür.

ekil 24. Barselona Pavyonu, 
Barselona, spanya
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2.9.2. Anadolu’da Modernizm

20.yy Avrupa ve Amerika mimarisi-
ne modernizm ak m  h zla yön verir-
ken, Anadolu ancak cumhuriyetin 
kurulmas  sonras  1930’larda tekil 
modernist yap  örneklerini kentleri-
ne katabilmi tir. Toplumsal ve kültü-
rel moderle me ise 1839 Tanzimat 
Ferman ’na kadar uzanmaktad r. 
Anadolu ölçe inde dü ünüldü ünde 
süreç liman kentleri stanbul ve zmir 
ile ba lar, demiryolu a n n ula t  di-

er kentler ile devam eder.  Genellikle 
dönü en tarihi kent ve yeni aç lan yer-
le imler olarak iki farkl  yap n n hakim 
oldu u Anadolu kentlerinde konutlar 
biti ik nizam apartmanlar, s ra evler ve 
bahçe içi banliyö evler olarak Avrupal  
örnekler ile oldukça benzerlik göster-
mektedir. Apartman ve s ra ev tipleri, 
ada, parsel, sokak, cadde ve meydan 
hiyerar isi ile konumland r lm , 19.yy 
Barok planlama gelene i uygulan-
m t r (Bilgin, 1996). 1882 y l nda ya-
y mlanan Ebniye Kanunu bu düzeni 
olu turmak için kullan lan bir araçt r. 
Konut birimlerini bir çat  alt nda top-
layan apartmanlar n d nda, çekirdek 
aile ve geleneksel aileyi bir araya geti-
ren aile apartmanlar  Anadolu’ya has 
olarak ortaya ç km t r. Ebniye Ka-

nunu ile getirilen bir di er yenilik ise 
yap m teknolojileri alan nda olmu tur. 
Ah ap karkas yerine kagir y ma tek-
ni i, kamu binalar n n d nda kent içi 
konutlarda da kullan l rken, gelenek-
sel konut mimarisinden keskin bir 
uzakla maya sebep olmu tur.

ki dünya sava  aras nda yeni bir 
ülke kurulurken küresel istikrars zl k 
ve karma an n etkisiyle Anadolu’da 
içe kapanma söz konusudur.  Ulus 
devlet ve kapal  ekonominin sonucu 
ise kendi ya yla kavrulma, hizmet 
sektörüne yo un yat r m, tüketim ve 
sanayi sektöründe h zl  ilerleme ile 
toplumsal istikrar olmu tur (Bilgin, 
1996). Devlet eliyle yap lan yat r mlar 
liman kentleri stanbul ve zmir’den 
çok  Ankara ve çevresindeki orta öl-
çekli Anadolu kentlerinde yo unla -
m t r. Orta Anadolu’nun hem sanayi, 
hem de idari merkez olarak seçilmesi 
ulusal pazar  bütünle tirmek ve stan-
dartla t rmak aç s ndan büyük öneme 
sahiptir. Bu sürecin bir sonraki ad m  
ula m sistemini güçlendirmek olmu , 
birbirinden ayr k demiryolu a lar  Orta 
Anadolu’da birle tirilmi tir. Dönem 
içinde yo unlukla Orta Anadolu’da 
yap lan konutlar iki grupta incelenebi-
lir, lojman ve kooperati  er. Her ikisi de 
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az katl  ve dü ük yo unluklu olan yer-
le meler rasyonel ve fordist mant kla 
ele al nm  olup biçimleriyle bahçe 
kent gelene ini ta makta, ileriki dö-
nem uydukent uygulamalar na örnek 
te kil etmektedir.

II. Dünya Sava  sonras  sanayi-
deki ilerleme ile tar mdaki makine-
le me h zlanm t r. Sonucunda ise 
tüm dünyada ortaya ç kan de i im 
Anadolu’da ba lam , düzenli nü-
fus art , nüfus yo unla mas  ile i  
ve ya am organizasyonunun sürekli 
de i mesi kaydedilmi tir. Önceki dö-
nem kentlerde gerçekle en noktasal 
ve s n fsal modernle me hareketi, bu 
dönem içinde h z kazanarak homojen 
bir ilerleme ile toplumun tamam na 
ula m t r. Anadolu’da geli me kay-
deden dört merkezden bahsetmek 
mümkündür, Ankara, stanbul, zmir 
ve Adana. stanbul - Adana hatt n n 
güneybat s  kentsel anlamda ilerleme 
kaydederek modernle irken geri ka-
lan k s m daha çok yerinde sayan ve 
nüfus kaybeden bir seyir izlemektedir 
(Bilgin, 1996). Söz konusu kentlerde 
artan nüfusu bar nd rmak için üç farkl  
üretim metotu ortaya ç kar, yapsatç -
l k, gecekondu ve kooperatifçilik. 

1954 y l nda serbest b rak lan kat 
mülkiyeti ile küçük arsa sahibi, küçük 
sermaye sahibi müteahhit ve küçük 
birikim sahibi konut al c s  uygun bir 
platformda bulu mu , tek ba na ya-
pamayacaklar  i leri bir arada ba ara-
bilmi lerdir. Devlet eli de meden ken-
dili inden yürüyen bu sisteme yapsat 
denilmi tir. Yapsat sistemi sosyal 
bünye ile o kadar uyu mu tur ki k sa 
zamanda çekim merkezlerindeki ko-
nutlar n yar s n  üretecek büyüklü e 
ula m t r. Daha çok orta s n f n ya-
ama birimleri olarak ba layan apart-

manlar, biti ik yada ayr k nizam far-
k na bak lmaks z n arsa büyüklü üne 
göre birkaç plan çe idi üzerinden sür-
dürülmü , orta s n f ya ama format  
olarak benimsenmi  bu plan çe itleri 
küçük revizyonlar ile günümüze kadar 
ula m t r. Söz konusu konutlarda ön-
ceki dönem gelenekselle en sofalar n 
yerini koridorlar alm , odalar bat n n 
etkisiyle özelle mi , slak hacimler bir 
araya toplanarak koridor boyunca di-
zilmi lerdir (Cengizkan, 2004).

kinci üretim metodu olan gecekondu-
lar, kente göç edenlerin konut sahibi 
olamayacak s n rl  birikimleri ile sanayi 
alanlar  çevresi ve kamu arazilerinde 
etaplamal  ürettikleri ve yasal olma-
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yan konutlard r. Populist politikalar ile 
gelecekte imar aff na tabi olacak bu 
yap lar dinamik bir sürecin ba lang c -
d r, tek odal  birim zaman içinde yatay 
ve dikey büyüme kaydeder. Malzeme 
ve yap m tekni i olarak gecekondular 
oldukça zay f olsa da apartmanlar n 
sosyal donat  seviyesine yak nla m , 
kimi zaman bahçe kullan m  ile üstün-
lük sa lam t r.

Son üretim metodu ise de i ken ol-
makla beraber toplam n yakla k %20
’sini olu turan kooperati  erdir. Sabit 
ancak k s tl  gelir sahibi konut al c la-
r n n talep etti i kooperati  er parsel 
ölçe indeki apartmanlardan farkl  
olarak genellikle yatay yada dikey bir 
apartman blo unun geni  arazi üze-
rinde tekrarlanmas yla uygulanm t r. 
Yap  tekni i ve plan organizasyonu 
aç s ndan ise aralar nda pek bir fark 

ekil 25. Yapsat Konut Örne i, 
Etimesgut, Ankara
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bulunmamaktad r. Geni  anlamda ka-
bul gören, piyasa kurallar na adapte 
olmu  ve ticari olarak iyi i leyen ko-
peratifçilik, farkl  aray lara yönelme-
ye zorlanmam , bu sebeple modern 
anlamda bir toplu konut prati i olu -
mam t r. Uluslararas  mimari üslubu 
benimseyen modern toplu konutlar 
sadece Türkiye Emlak ve Kredi Ban-
kas  ve baz  öncü belediyeler tara-
f ndan yap lm sa da nicelik itibariyle 
kayde de er seviyelere ula mam t r.

20.yy son çeyre inde dünyada ya-
anmakta olan de i imi lhan Tekeli 

(2001) dört madde ile özetlemi tir: 
sanayi toplumundan bilgi toplumu-
na, fordist üretimden esnek üretime, 
ulus devletlerden küresel dünyaya, 
modernizmden postmodernizme ge-
çi . Dolay s yla, petrol krizi ve 1980 
sonras  dünyada post modernizm, 
Anadolu’da ise modernle me bunal -
m  ba lar. Benimsenen liberal politika-
lar ile kapitalist sanayile me h zlan r-
ken göç de h zlanm , önceki döneme 

ekil 26. Gecekondu Bölgesi, 
Mamak, Ankara
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göre yava layan yapsat ve koope-
rati  er kent içi yo unlu un olu tu u 
bölgelerdeki talebi kar lamakta ye-
tersiz kalm t r. Kamu ve özel giri imi 
toplu konuta yönlendiren bu geli me, 
1984 y l nda yay mlanan Toplu Konut 
Kanunu ile yasala m , yeni kredi me-
kanizmalar  ile üretim te vik edilmi tir. 
2000 y l  ve sonras na damgas n  vu-
racak Toplu Konut daresi (TOK ) bu 
dönemde kurulmu tur. Türkiye Emlak 
ve Kredi Bankas  ise geçmi te oldu u 
gibi piyasay  düzenleyecek mekaniz-
malar geli tirmek yerine s n rl  say -
da ve örnek olma amac yla konutlar 
üreterek sat  gerçekle tirmi tir. Özel 
sektörün sundu u konutlar üst taba-
ka taleplerini hedef alm , kente ka-
pal  adalarda kurulan yerle keler ile 
d a ta an bir ya am biçimi iddias yla 
pazarlanm t r. Ancak üretilen apart-
manlar, yerle me biçimi ve mimari 
karakteriyle ortaça  insulae konutla-
r n n, Osmanl  Dönemi hüceratlar n n 
ve 19.yy Avrupa banliyölerinin üslu-
bunu ta makta, söz konusu örnekle-
rin kabuk de i tirmi  takipçisi olarak 
varl k göstermektedir.

2000 y l na gelindi inde gecekon-
dular n yap m n n istemeden de olsa 
sürdürüldü ü, yapsatç l k ve kopera-

tifçili in ise tersine oldukça geriledi i 
bir sürece girilmi tir. Yeni ehircilik 
anlay  ile küçük arsalara bölünmü  
kentlerdeki apartmanlar eklinde 
yap la ma devam etse de arsa üre-
timinin belediyelerce s n rl  tutulmas  
ve mevcut arsalar n  yat art  sosyal 
konut üretimini durma noktas na ge-
tirmi tir. Sonucunda tek partili iktidar 
sonras  benimsenen liberal politikan n 
aksine bir geli me ya anm , piyasa-

ekil 27. Kooperatif Konut Örne i, 
Çankaya, Ankara
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daki ç kmaz  regüle etmek yerine aç -
 dolduracak konut üretiminin dev-

let eliyle sa lanmas  tercih edilmi tir. 
2003 y l nda yay mlanan 4966 say l  
kanunla yap lan de i iklikler ile, Toplu 
Konut daresinin 2985 say l  Kanunla 
tan mlanan görevleri aras na yeni gö-
revler eklenmi , irketle menin önü 
aç lm t r. Bu görevler unlard r;

a) Konut sektörüyle ilgili irketler kur-
mak veya kurulmu  irketlere i tirak 
etmek;

b) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, 
köy mimarisinin geli tirilmesine, gece-
kondu alanlar n n dönü ümüne, tarihi 
doku ve yöresel mimarinin korunup 
yenilenmesine yönelik projeleri kre-
dilendirmek ve gerekti inde tüm bu 
kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak;

c)  Yurt içi ve yurt d nda do rudan 
veya i tirakleri arac l yla proje geli -
tirmek; konut, altyap  ve sosyal donat  
uygulamalar  yapmak veya yapt rmak;

d)  dareye kaynak sa lanmas n  temi-
nen kar amaçl  projelerle uygulamalar 
yapmak veya yapt rmak;

e)  Do al afet meydana gelen böl-
gelerde gerek görüldü ü taktirde ko-
nut ve sosyal donat lar , altyap lar  ile 
birlikte in aa etmek, te vik etmek ve 
desteklemek. (4966 Say l  Toplu Ko-
nut Kanunu)

Planl  kentle me ve konut üretimi 
program  ile yap lan kanun de i ikli i 
sonucu TOK  2003-2011 y llar  aras n-
da be yüzbine yak n konut üretmi tir. 
Bu konutlar genellikle sosyal donat  
için ayr lan kent içi kamu arazilerinde 
imar tadilat  yap larak in a edilmekte, 
orta s n f için gelenekselle en 2+1 ve 
3+1 tip projeler ‘patetes bask ’ kabul 

ekil 28. TOK  Konutlar  
Örne i, Bursa
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edilebilecek bir yöntem ile araziye ya-
y lmakta, çe itli tip donat  unsurlar  
(okul, kre , cami, al veri  birimi vs.) 
ile de desteklenerek yerle ke tamam-
lanmaktad r. Ancak üretilen konutlar 
Mimarlar Odas  Genel Merkezi’nce 
belirlenen “dünya mimarl k ve kent 
tarihinin en zengin birikimlerini ta -
yan bir ülkede; ça da  yap lanman n 
da bu geçmi i aratmayacak düzeyde 
nitelikli ve kimlikli olmas n  sa layacak 
‘ulusal mimarl k politikas ’n n, tüm 
kurumlarca gözetilerek ya ama ge-
çirilmesi” hede  nin oldukça gerisinde 
kalmakta, yar m yüzy l önce yap m n-
dan vazgeçilen sosyalist devletlerin 
toplu konutlar n  and rmaktad r. Di er 
taraftan, TC Anayasas n n 57. Mad-
desi olan “Devlet, ehirlerin özellikleri-
ni ve çevre artlar n  gözeten bir plan-
lama çerçevesinde, konut ihtiyac n  
kar layacak tedbirleri al r, ayr ca top-
lu konut te ebbüslerini destekler...” 
ifadesindeki kent özellikleri ve çevre 
artlar  gözetilmesi hususlar na, TOK  

taraf ndan tar m arazileri, su havzala-
r  ve orman alanlar nda yap la man n 
önü aç lmas  ile uyulmad  bilinmek-
tedir. Genellikle kent çeperlerindeki 
hazine arazilerinde yap lan TOK  ko-
nutlar  bölgesel uyum, co ra   ko ul-

lar, iklim  gözetilmeden üretilmekte, 
sonucunda kentleri ayn la t rmakta 
ve kimliksizle tirmektedir. 2008 y l n-
da düzenlenen “Anadolu’da konut ve 
TOK  mimarl ” etkinli inin sonuç bil-
dirgesi sorunlara ili kin dikkate de er 
öneriler getirmi tir:

1- TOK , 57. maddesindeki “ ehirlerin 
özelliklerini ve çevre artlar n  gözeten 
bir planlama”y  temel alarak “çevreye 
ve insan haklar na sayg l  bir mimarl k 
kültürünü” gözetmek zorundad r.

2- TOK ’ye devredilen imar yetkileri, 
kent ve çevre ile uyumsuz; ehircilik 
ilkelerini gözetmeyen yap la ma ka-
rarlar yla kullan lmaktad r. Belediyeler, 
yerel toplumun imar haklar na sahip 
ç kmal d rlar.

3- Hazine arazilerinin rant projeleri için 
TOK ’ye devredilmesi, emlak pazar na 
arsa yarat lmas  sonucunu do ur-
maktad r. Oysa bu alanlar gelece e 
daha ya an l r çevreler b rak lmas n n 
güvenceleridir.

4- Anadolu birikimlerinden esinlenilen 
yeni yerle me dokular  için akademik 
ve mesleki kurumlarla i birli i içinde 
çal malar ba lat lmal d r.
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5- Do al, ekolojik ve kültürel de erleri 
aç s ndan yasalarla korunmalar  ön-
görülen bölgelerdeki tahrip edici TOK  
projeleri önlenmelidir.

6- Kimi TOK  projelerindeki “Osman-
l -Selçuklu mimari tarz ” vb. yakla m-
lar “ki iliksiz taklitler”dir. Gelenekselin 
ça da  yorumlar n  içeren projeler 
için “mimarl k yar malar ” düzenlen-
melidir.

7- TOK  konut sektöründe “devlet 
olanaklar n  diledi i gibi kullanan ay-
r cal kl  patron” olarak de il, kamusal 
önderliklerle katk da bulunan bir ön-
der olarak yer almal d r. (Anadolu’da 
Konut ve TOK  Mimarl  Sonuç Bil-
dirgesi, 2008)

Bozulma ve çökme ba lam  kentsel 
alanlar n ekonomik, toplumsal,  ziksel 
ve çevresel ko ullar n n kapsaml  ve 
bütünle ik yakla mlarla iyile tirilme-
sine yönelik olarak uygulanan stra-
teji ve eylemlerin bütünü olan kentsel 
dönü ümler dönem içerisinde konut 
üretiminin bir di er yöntemi olmakta-
d r. Kapsaml  bir dönü üm olmas  se-
bebiyle,  ziksel, sosyal ve ekonomik 
birçok hususta kentin bütününe ve 
insanlar n ya am biçimine etki ede-

bilmektedir. Dolay s yla yürütülecek 
planlama çal malar nda sosyologlar, 
ekonomistler, mühendisler, mimarlar, 
planc lar ve peyzaj mimarlar  gibi farkl  
disiplinlerin birlikte çal mas  gerek-
mektedir. Kapsaml  ve titiz bir yakla-

mla yürütülmesi gereken bu süreç 
Türkiye’de belediyeler ve TOK  eliyle 
tepeden inme sürdürülmekte, kent-
sel dönü üm, istimlak ve apartman-
la ma ile e  anlaml  alg lanmaktad r. 
De eri artan kent içi gecekondu ar-
salar  bu kapsamda yerel yönetimle-
re birer kazanç kap s  olabilmektedir. 
Ancak, populist imar a  ar  sonras  
belediyelerce altyap s  tamamlanm  
ve gecekondular ile çevrilmi  kentsel 
dönü üm hedef bölgelerinin y k larak 
yeniden düzenlenmesi en basit an-
lamda “yapboz”dur. Geçmi te yap lan 
bu plans z kentle me ulusal ölçekte 
oldukça belirgin ve büyük bir ekono-
mik kay pt r. Ülkedeki konut sto unun 
%50’den fazlas n n kaçak yap lar ol-
du u dü ünüldü ünde kayb n bü-
yüklü ü ortaya ç kmaktad r. Benzer 
kay plar n gelecekte ya anmamas  
için haz rlanacak imar planlar na har-
 yen uyulmal , imar uygulamalar  h z-
land r lmal , imar tadilatlar  azalt lmal , 
kamu arazileri ve sosyal donat lar 
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korunmal , denetim mekanizmalar  
güçlendirilmeli, konutlar n ise çoktan 
terk edilmi  bir anlay  yerine ça da  
dünyan n gere i ve insan n ihtiyaçlar -
na göre tasarlanmas  hede  enmelidir. 

Sonuç olarak, gecekondular n temiz-
lenerek TOK  vas tas yla apartmanlar-
dan olu an siteler yapmak yap sal ka-
liteyi art rsa da mekansal ve ya amsal 
kaliteye katk  sa layamad  gibi söz 
konusu ablon apartmanlar kentlerde 
daha kötü ya am ortamlar  yaratabil-
mektedir. Anadolu’nun her yerinde 
ayn  tipte, co ra   ve sosyal ko ullar  
hiç dikkate almadan yap lan TOK  ko-
nutlar n n ileride yarataca  sorunlar 
yeni bir yapboz sürecinin ba lang c  
olarak dü ünülmektedir.  

2.9.3. Postmodernizm

1980 öncesi ortaya ç kan petrol kri-
zi ile mimaride cam duvarlar gözden 
dü mü , artan toplumsal bilinç so-
nucu mimarlar “ruhsuz bo  araziler, 
suçun ve sefaletin ba  gösterdi i, 
tarihin sökülüp at ld  kentler” yarat-
makla suçlanm , seri üretimin toplu 
konut uygulamalar  arkas ndaki sos-
yalist politikalar tamamen reddedil-
meye ba lanm t r. Modernizme tep-

ki olarak 20.yüzy l n son çeyre inde 
ABD’de ba layan postmodernizm 
ça da  mimari üzerine söylemler ge-
li tirmi tir. Tepki ile do mu  bu süreç 
esas itibariyle modernizmin sorgulan-
mas  eklindedir. Bütününde uluslara-
s  mimarl k üslubuna ilave yakla mlar 
ve baz  kar t görü ler sunarak, mi-
mari anlamda yeni bilgi ça n n gerek-
lerine uyulmas n  hede  eyen dinamik 
bir yakla md r. Postmodernizm geç-
mi ten esinlenir, küresele kar n lokal, 
kuralc l na kar n çe itlili i savunur, 
“less is bore” (az s k c d r) slogan yla 
da görü ünü özetler. Prag’da bulunan 
Dancing Apartment, Rotterdam’da 
bulunan Küp Ev ve Amsterdam’da 
bulunan Wozoco Apartment bu ak -
m n önemli eserleri aras nda yer al r.

Modern mimarlar tek bir üslup ve tu-
tarl  bir yakla mla tasar mlar n  sür-
dürürken, postmodern mimarlar her 
yap da ayr  bir üslup edinmi  görün-
tüsündedir. Bu durum sosyal kuram-
c  David Harvey taraf ndan küresel 
siyasetteki de i im ile aç klanm t r. 
Harvey (2010), özellikle SSCB’nin y -
k l n n ard ndan ABD ve ngiltere’de 
sosyal devlet politikalar n n terkedildi-
ini ve bunlar n yerini bir tüketim man-

t n n ald n  iddia eder. Harvey’e 
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ekil 29. Dancing Apartment, 
Prag, Çek Cumhuriyeti
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göre bu tüketim mant  i levden çok 
biçime önem vermi , tüketim nesne-
lerini oldu u kadar eti in de estetik-
le tirilmesini sa layarak derinliksiz bir 
imajlar dünyas  yaratm t r. Harvey, 
biçime önem veren bu mant n geli-
imini talep üretimi olarak da adland -

rabilece imiz, kendisinin “arzular n ve 
zevklerin manipüle edilmesi” dedi i 
eye ba lar. Harvey’e göre mimaride-

ki bu de i im, binalar n daha güzelle -
mesini isteyen mimarlar n iyi niyetinin 
de il, ekonomideki ve s n f mücadele-
sindeki gerilemenin bir sonucu olarak 
i aret edilmektedir. Tüketim toplum-
lar na hitap eden bu “derinliksiz imaj 
sergisi” günümüzde devam etmekte, 
mimarl k ise bu tart malar n aras nda 
yolculu unu sürdürmektedir. 

Tarihi sürecin d nda bulunan konut 
mimarisi, kavramsal konular ve ör-
nekler ile bir sonraki bölümde incele-
necektir.

ekil 30. Küp Ev, Rotterdam, 
Hollanda

ekil 31. Wozoco Apartment, 
Amsterdam, Hollanda
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nsano lu dünyay  alg larken içsel ve 
d sal faktörler etkindir. Bu durum te-
kil anlamda birey için geçerli oldu u 
gibi ço ul olarak aile, topluluk ve top-
lumlar için de söz konusudur. Konut 
ve kent ikilisi bu faktörlerin ba nda 
yer al r. Kent kavram  toplum için ne 
ise, konut da birey için odur. Konut 
mimarisi ve mekansal planlama için 

içsel faktörler insan odakl  iken ko-
nutu ve kentin bütününü ekillendi-
ren d sal faktörler oldukça çe itli ve 
karma kt r; toplumsal, teknolojik ya 
da ekonomik geli meler süreci ve 
ürünleri etkileyip de i tirebilmektedir. 
Ancak tarih boyunca de i meyen bir 
gerçek vard r, “konut içerisinde ya a-
yan insan n kimli idir”.

3. Konut Mimarisi

“ ç mekan , kentsel mekan , 

ekonomik, toplumsal, entellektüel, 

teknik, i levsel ve dekoratif de erleri 

ile co ku ve hayranl k yaratan yap , 

mimarl k yap t d r.” 

Bruno Zevi
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Mekan, insanlar n organize olma, ha-
yatlar na anlam katma ve kim oldukla-
r n  ve kim olacaklar  kimlik duygusunu 
olu turma biçimlerinin önemli bir par-
ças  olmaya devam eder. Hepimiz bir 
yerde ya yoruz, ‘ev’ olarak bildi imiz 
bir yerimiz var. Bu geçici veya daimi 
kiral k veya kendimizin, büyük veya 
küçük olabilir. Hatta sokakta karton 
bir kutu bile olabilir fakat özel bir niteli-

i vard r ve kim oldu umuz duygusu-
nu olu turmada, hayat m za ve ili kile-
rimize anlam katmada çok önemlidir. 
(Thorns, 2004)

Joseph Rykwert (1982), “Konut in-
san için evrenin merkezidir, bu özelli i 
ile insan n d  ve iç dünyas  aras nda 
arac l k yapmaktad r” der. nsan öm-
rünün yar s , iç ve d  dünyas  aras  
köprü olan konutlarda geçti i varsa-
y l rsa, insan odakl  bir tasar m mant  
ile  ziksel, sosyal, psikolojik ihtiyaçla-
r n eksiksiz sa lanmas  gerekti i orta-
dad r. 

Bu bölümde mimari tasar m n üç 
ana unsuru irdelenecek, baz  güncel 
tasar m kriterleri ve geleneksel uy-
gulamalar ile özet bir teorik arkaplan 
olu turularak modern ve postmodern 
mimariye ait çe itli konut örnekleri 

payla lacakt r. 

3.1. Ba lam (Context) li kisi

Ba lam bir nesnenin içerisinde geç-
ti i, yer ald  ve anlam kazand  du-
rumlar bütünüdür. Bu anlamda, bilgiyi 
edinmek için önce ba lam  kavramak 
gereklidir. Mimari disiplinde ba lam 
ise, mekan n içinde bulundu u ve 
dolay s yla içinden do du u bütünün 
kendisi,  ziki ve sosyal çevrenin top-
lam d r. Ba lam sadece  ziki çevre ve 
kent olarak alg lanmamal ; tarih, kül-
tür, iklim ve co rafya ile birlikte de er-
lendirilmelidir. 

Postmodern mimari ak mlardan birisi 
olan ba lamsalc l k (contextualism) 
malzeme, ekil ve detay konular nda 
ba lam  adres göstermekte, uluslara-
ras  mimari usluba tepki olarak yerelli-
i te vik etmektedir. Türkiye özelinde 

örnek verilecek olunursa iklim, tarih 
ve kültür fark  gözetmeksizin üretilip 
yayg nla an toplu konutlar bir ba -
lam problemi ta maktad r. Sözgelimi 
Antalya, Rize, Mardin ve Erzurum’da 
ayn  konut bloklar n n in a edilme-
si iklimsel verilere, tarihi birikime ve 
kültürel kullan ma tamamen ayk r d r. 
Bilinen ve s kl kla tekrar edilen bu du-
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rum yerine, üst ölçekli bir düzlemde 
mimari üslup irdelenecek, konuya ait 
do rudan ve dolayl  ç kt lar sa lana-
cakt r.

3.1.1. Yerel (Vernacular) Mimari

Yerel emek, malzeme ve teknik bil-
giler kullan larak üretilen yap lar olup 
çevresel, kültürel ve tarihi ba lam n 
izlerini ta r. Yerel mimarl kta kullan -
lan form ve ekiller için iklim, kültür, 
ekonomi, malzeme gibi çe itli etken 
faktörler bulunmaktad r. Anadolu’daki 

yerel mimarinin çe itlili i de (göz dol-
gu, kerpiç, karkas vb.) bu gerekçeler-
le aç klanabilir. 

Bulundu umuz dönem için yerel mi-
mari örneklere k rsal kesimlerde s k-
l kla rastlanmakla beraber, yeni ve ya-
k n bir yakla m olan ekolojik mimarl k 
uygulamalar  ile zaman zaman üst 
kültürün de hayat na giri  yapmakta-
d r. Do u Karadeniz bölgesinde göz 
dolgu evler, Güneydo u Anadolu’da 
kerpiç evler, Bat  Anadolu’da karkas 

ekil 32. Harran Evleri, 
anl urfa
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evler, ç Anadolu’da ta  evler geç-
mi te s kl kla üretilmi  yerel mimari 
örneklerin ba nda gelir. Günümüz 
artlar nda ise unutulan malzeme ve 

teknik bilgilerden ötürü yerel mimari 
terk edilmekte, yerlerine betonarme 
yap  hemen her co rafyada tercih 
edilmektedir. Malzeme, teknik, üre-
tim, kullan m ve ekonomik unsurlar n 

de i ti i 21.yüzy lda yerel mimariye 
dönü  yayg n anlamda mümkün ol-
mamakla birlikte, söz konusu yap -
lara ait çe itli kazan mlardan modern 
mimariye yönelik  kirler ve ç kar mlar 
edinmek mümkündür. Bu bölümde 
bir parantez aç larak TRC1 Bölgesi 
yerel konut mimarisi irdelenecektir.

ekil 33. Serender, F nd kl , Rize

ekil 34. Beypazar  Evi, Ankara
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3.1.1.1. Gaziantep Evi

Do an Kuban’ n Güneydo u Anado-
lu evleri için yapt  “mimari vokabü-
lerin temel ö eleri ortaça  Memlük 
biçimlerinde kullan lan iç avlular ve 
eyvanlard r. Dar uzunlamas na oda-
lar, küçük orta alanlar, avluya aç lan 
direklikler ve düz çat lar Sasani ve 
Roma sonras  yak n do u mimari 
uygulamalar n n süreklili ini yans t r” 
genellemesi Antep Evi’nini karakteris-
ti ini anla l r k lmaktad r (Ünal, 2007).

Antep kenti ve çevresinde iklimin s -
cak ve kuru olmas , y l n büyük bir 
bölümünün ya s z geçmesi Antep 

Evi’nde yayg n olarak kullan lan d a 
aç k mekanlara sebep olmu tur. Böl-
gede poyraz rüzgar n n k  aylar nda 
hakim olmas  sebebiyle evler genellik-
le güneye do ru yerle tirilmi tir. Avlu 
çevresinde güneye bakan evlere k b-
le evi denir ve k  aylar nda kullan l r, 
kuzeye bakan evlere ise poyraz evi 
denir ve yaz aylar nda kullan l r. klim-
sel ba lamdan sokaklar da etkinlen-
mi tir. Soka a s n r in a edilen yap lar 
ve avlu duvarlar  günün her saatinde 
gölge sa lamaktad r. Kabalt  olarak 
bilinen sokak geçitleri ise hem rüzgar 
koridoru olarak hem de gölge yarata-
rak sokaklar üzerinde serin mekanlar 
sunmaktad r. 

ekil 35. Bey Mahallesi, 
Gaziantep



47

Konut Mimarisi

Dönem içerisindeki sosyal ya am n 
öncüllerinden olan korunma ve mah-
remiyet konut cephe ve planlar nda 
kendisini göstermi tir. Zemin kat-
ta cümle kap s  hariç d a tamamen 
kapal  konutlar, üst katlarda sokak 
cephesine asgari aç kl k verilerek 
sade tamamlanm ken, avlu cephesi 
tersine aç k merdiven, koridor, eyvan 
ve pencereler ile oldukça hareketlidir. 
Levha cam n yayg nla mas  ile mesi-
re, kö k ve yal  kültürünün ta radaki 
yans malar  neticesi 19. yüzy l sonras  
konutlarda pencerelerin s kl kla kulla-
n ld  kö k denilen sokak ç kmalar  
yap lmaya ba lanm t r (Ünal, 2007).

Antep Evi’nin plan aç s ndan en 
önemli ayr m  ya ama birimlerinin yer 
ald  katta eyvan ö esinin kullan m  
ile ortaya ç km t r. Zemin katta oda-
lara giri i haz rlayan veya üst katta 
merdivenin ula t  yer k sa ve s k k 
bir sahanl k yerine geni çe bir mekan 
halini alm t r ki eyvan denilen bu ö e 
geni  kemeri ile yap n n cephesinde 
en dikkat çeken k s md r. Merdiven 
sahanl n n uzayarak bir aç k koridor 
halini ald  eyvans z çözümler de di-

er plan tipini olu turur. 

ekil 36. Kabalt , Türktepe, 
Gaziantep

ekil 37. Aç k Merdiven ve 
Koridor Örne i, Hüseyin Enç 
Evi, Türktepe, Gaziantep
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Her iki konut tipinin ortak özelli i olan 
avlu tüm servis mekanlar n n bir ara-
ya topland  aç k bir mekan olup, 
gündelik faaliyetlerin büyük bir bölü-
münün burada geçmesi sonucu ha-

yat ad  verilmi tir. S cak yaz aylar nda 
tüm aile ya ant s n n avluda geçmesi 
sebebiyle özenle ele al narak planla-
nan mekanlardan birisidir. Ortas nda 
bulunan ço unlukla eliptik forma sa-

ekil 38. Eyvan Örne i, Hasan 
Süzer Evi, Bey Mahallesi, 
Gaziantep
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hip havuza gane ad  verilir. Bu havuz 
birle ik kaplar kanununa göre düzen-
lenmi  bir devirdaim sistemine sahip-
tir. Duvar çe meleri ile birlikte serinlik 
verici ö eler olarak kullan lmaktad r. 
Avlu duvar n n dibine ekinlik ad  verilir 
ve bu k s mda küçük bir a aç, asma 
yada çe itli çiçekler bulunur. Baz  An-
tep evlerinde ise bu duvar n dibinde 
sal adl  verilen ve üzüm ezmekte kul-
lan lan tekneler bulunur.

Mutfak (ocakl k), tuvalet, ma ara ve 
ah r gibi mekanlar genellikle iki katl  
evlerin zemin kat nda yer al r. Antep 
evlerinde banyo genellikle bulunmaz, 
hamamlarda topluca sürdürülen y -
kanma faaliyetleri ayn  zamanda sos-
yal bir bulu mad r. Ma ara, zemin kat-
tan merdiven ile inilen kayadan oyma 
penceresiz bir mekand r. Serin yerde 
saklanmas  gereken g da maddele-
ri ile çe itli yakacak malzemelerinin 
konuldu u bir depo niteli indedir. yi 
yemek pi irmenin ve birlikte yemenin 
bir gelenek oldu u bölgede mutfak 
özel bir öneme sahiptir. Ana yap dan 
ayr  küçük bir yap  olarak tasarland  
gibi zemin katta çözümlendi i de gö-
rülmektedir. Mutfakta bulunan e yalar 
duvarlarda bulunan ve baz lar  kapakl  
ni ler içine konulur. Cümle kap s  ya-

n nda ve avlu içinde bulunan ni lere 
kandillik denir. Antep Evi’nin kendine 
has mekanlar ndan birisi de haznad r. 
Yang na kar  korunakl  olmas  sebe-
biyle tamamen ta tan in a edilen bu 
mekan Anadolu’nun çe itli bölgele-
rinde mahzen, ta  oda ve hazn odas  
adlar yla bilinmektedir. De erli e yala-
r n sakland  bu odan n ad  Osmanl -
ca hazn yani sa lam yerden gelir. Evin 
genç k z n n çeyizlerinin de sergilendi-
i haznaya bir ba ka odadan ula l r, 

ekil 39. 20. yy Ba  Gaziantep 
Kent Silüeti
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penceresi bulunmaz. Antep Evi’nin 
hemen her odas nda gömme dolap-
lar ve ni ler yer al r. 

Düz damlar n hakim oldu u kent si-
lüeti 19. yüzy lda bardak denilen kire-
mit çat larla de i mi , sonucunda ise 
konutlarda bardakalt  olarak bilinen 
ve yiyeceklerin kurutulmas na yara-
yan bir mekan ortaya ç km t r. Önce-
sinde s cak geceleri damda geçiren 
Antep halk , çat  yap m  sonras  avlu 
ve yazl klar n  daha fazla kullanmaya 
ba lam t r.

3.1.1.2. Ad yaman Evi

Ad yaman kent merkezi yöresel mi-
mari örnekler aç s ndan oldukça k -
s tl d r. Tarihi yap lar aras nda cami, 
kilise, kervansaray, kamu binalar  
bulunurken konut olarak kent mer-
kezinde sadece Kele  Kona  (De-
irmen Evi) varl n  koruyabilmi tir. 

Zemin kat  moloz ta  duvar, üst kat  
ise kesme ta  duvardan in a edilmi  
olup, sofa olarak kullan lan eyvan ve 
pencere kemerlerinde ta  i leme-
ler bulunmaktad r. Oda duvarlar nda 
gömme dolaplar ve ni ler yer al r. Üst 
kat sofaya ‘L’ eklinde bir merdiven ile 
avludan ula lmakta, sofa do rudan 
bahçeye cephe vermektedir. Kar -
l kl  iki er oda ve odalar n aç ld  orta 
sofa ile Kele  Kona  tipik Osmanl  
konutunun Anadolu uyarlamas d r. 
Soka a aç lan kap n n d nda avlu gi-
ri i de bulunmakta olup, günümüzde 
y k lm  eski bir de irmenin konakla 
beraber ayn  avluya aç ld klar  anla-

lmaktad r. 18. yüzy lda stanbul’da 
ba layan mimari uslüba benzer bir 
cephe düzenlemesi ile sokak cephe-
sinde ah ap karkas bir ç kma ve çok 
say da pencere yer almaktad r. Söz 
konusu özellikleri ve mevcut durumu 
ile Kele  Kona ’n n 19. yüzy la ait ol-

ekil 40. Kele  Kona , 
Ad yaman
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du u dü ünülmektedir. 

Ad yaman ilinin di er kentlerinde bu-
lunan yerel mimari örnekleri ço un-
lukla iki katl  olup, mimari eleman-
lar olarak yöresel kalker ta lar ndan 
yararlan lm t r. Baz  örneklerde de 
ta tan birinci katlar n üzerine ah ap 
uygulanm t r. Alt katlarda mutfak, 
kiler, çama rhane gibi bölümlere yer 
verilmi , avluya aç k olan üst katlarda 
da günlük ya am ve yatak odalar  yer 
almaktad r. 

Bu evler d a aç k dikdörtgen pence-
relerle ayd nlat lm t r. Bu pencerelerin 
büyük ço unlu u yuvarlak, yayvan 
kemerlidir. Baz  odalarda, özellikle 
kap  giri lerinin üzerinde konsollara 
dayal  d a do ru ahni ler yerle tiril-
mi tir. Kalker ta n n a rl kl  kullan ld -

 kö eler, kemerler ve sütunlarla da 
d  cepheler hareketlendirilmi  olup, 
ta  i çili i ön plandad r. 

Evlerin ço unda, alt ve üst katlarda 
farkl  planlar uygulanm t r. Ço u evin 
k l k ve yazl k olarak odalar n n ayr l-
d , bat  duvarlar na ocaklar n yerle -
tirildi i, yazl k odalar n pencerelerinde 
cam ve kepengin olmad  dikkati 
çekmektedir. Baz  evlerde tavan süs-

lemelerine önem verilmi , ah ap gö-
bekler, birbiri içerisine girmi  bitkisel 
moti  er s kça uygulanm t r. Ayr ca 
kap , pencere ve dolap kapaklar nda 
da ah ap i çili i vurgulanmaktad r.

3.1.1.3. Kilis Evi

Gaziantep’e co ra   ve iklimsel ya-
k nl  sebebiyle Kilis iline ait mimari 
gelenekler oldukça benzerlik göster-
mektedir. S k k kent dokusu, dar 
ve ç kmaz sokaklar kentin tarihi kesi-
minde hakimdir. Konut giri leri sokak 
boyu uzanan 2,5 ve 3 metre avlu du-
varlar  üzerindeki kap lardan olabildi i 
gibi yap lar n alt nda avluya uzanan 
dehlizler ile de sa lanmaktad r. Deh-
liz üzerinden avluya geçildikten son-
ra konutun tüm birimlerine ula lmak 
mümkündür. D  mekan olarak bilinen 
ancak bir iç mekan olan avlular n kul-
lan m  son derece önemlidir. Yerel dil-
de hav  denilen avlular, yeme, içme, 
oturma, misa  rlik, toplant  ve ev i leri 
gibi birçok faaliyete cevap verebil-
mektedir:

Avlu evin merkezidir. Avlu, üzeri gök-
yüzü ile örtülü bir sofa gibidir. Avluda 
duran a aç ve bitkiler ise vazoda du-
ran süs bitkileri gibidir. Çünkü avlunun 
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zemini düzgün kesme ta larla kaplan-
m , a aç ve çiçeklerin toprak k s m-
lar  kesme ta  biti  pervazlar  ile çev-
relenmi , curun, kuyu, havuz ve seki 
gibi elemanlar düzen içinde yerle tiril-
mi tir (Bebeko lu & Tektuna, 2008).   

Avluda bulunan su unsurlar ndan biri-
si süs havuzu di eri ise kuyudur. Av-
lunun bir kö esinde bulgur, pekmez 
gibi faaliyerde oca n kurulaca  siyah 

bazalt ta  ile kaplanm  bir alan yer 
al r. Di er sabit mimari ö eler curun 
(üzüm teknesi), tand r (ekmek f r n ) ve 
duvar çe mesidir. Kilis evlerinde çe-
itli süs ö eleri cephe eleman  olarak 

s kl kla kullan l r, çörtenler ve cumba-
lar bilinen örneklerindendir.

Kilis Evi’nde avlunun tam kar s nda 
ve aç kl n tamam na hakim bir eyvan 
(yerli dilde livan) yer al r. ÇATOM’un ekil 41. Kilis Mimarisi Çörten 

ve Cumba Detay
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kulland  tarihi Kilis evinde ‘U’ ek-
linde yüksek bir düzlem, minderler ve 
ortada motif süslemeli ta  kaplama 
vard r. Zemin kattaki mekanlar ya av-
luya yada eyvana aç lmaktad r. Yaz n 
kap  ve pencerelerin tamam  aç ld n-
da evin tüm mekanlar  birbiriyle bü-
tünle mekte, dü ün, toplanma, e -
lence ve sohbet gibi toplu faaliyetler 
için mimari esneklik sa lanmaktad r. 
Avlu çevresindeki odalarda farkl  ka-
demelenmeler ve tavan yükseklikleri 
mevcuttur. Alçak tavanl  odalar güney 
cepheli olup k  odas  iken yüksek 
tavanl  odalar kuzey cepheli ve esas 
oda ad ndad r. 

Eski dönemlerde Kilis evlerinde pen-
cereler üzeri perde kullan lmaz, so uk 
havalarda kullan lma küzere gecele-
ri d tan örtülen panjur kapaklar yer 
al rd . Soba 20. yüzy lda yayg nla m  
olup öncesinde yer tand r  denilen 
oda zemininde bir çukura köz konu-
larak üzerine delikli koni eklinde pi -
mi  hordelek kapat ld ktan sonra çev-
resinde oturanlar n yorgan ile s nmas  
sa lanmaktad r (Bebeko lu & Tektu-
na, 2008). klim verilerine ve yönlere 
göre tasar m  yap lan Kilis evlerinde 
serinlik için kullan lan ve mimari lite-
ratürde ‘Venturi Bacas ’ olarak bilinen 

elemanlar da yer almaktad r:

Çat dan yukar  do ru yükselen 
(bir buzdolab  ölçülerinde) ta la 
örülmü  bir kütle üst seviyede 
vapurlar n bacalar n  and r r ekilde 
bat ya aç lan k sm  ile rüzgar  

ekil 42. ÇATOM Evi, Kilis
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vakumlamakta, bu havay  a a da 
aç lan bir dolap kapa ndan odan n 
içine bo altmaktad r. Bir çe it klima 
düzene i say labilecek bu yap  form 
olarak yap da kendini göstermektedir 
(Bebeko lu & Tektuna, 2008).

3.1.2. Bölgesel (Regional) 
Mimari

Bölgeselcilik mimari ö reti içerisin-
de 20.yüzy l n ikinci yar s nda ortaya 
ç km t r. Mimarinin kültür, politika ve 
 ziksel ba lamla ilintili olmas  gerek-

ti ini savunarak betonarme strüktür 
ve cam duvarlar ile bilinen modern 
mimariye kar  ç km t r. Bu anlamda 
ortaya konulan hedef, insanlar, yapay 
ve do al çevrenin bütüncül uyumu 
olup; belli kimlik, tarih ve iklim unsur-
lar na yönelik modern ba lam içeri-
sinde hassasiyet geli tirmi tir. Yerel 
mimaride oldu u gibi mevcut do al 
kaynaklar gözetilir, geleneksel ve mo-
dern teknikler kullan l r, bütünde mo-
dern bir yap  amaçlan r. Bu yönü ile 
yerel ve küresel  yakla mlar n do ru-
dan bir bulu ma alan d r.

Bölgesel mimari denildi inde akla ilk 
gelen isim Hassan Fathy’dir. M s rl  
ünlü mimar n tasar m  olan Yeni Ba-
r  Köyü’nde iklimsel düzenlemeler 
ve yerel teknikler kadar kullan c lar na 
sa l kl  bir ya am alan  sunma ama-
c  da ön planda tutulmaktad r. Yerel 
yap larda geleneksel avlu emas  ve 
kal n kerpiç duvarlar ve venturi bacas  
kullanarak pasif so utma sa lanmak-
tad r. Hasan Fathy’nin çal malar , 
1980 y l nda bölgesel mimari örnek-
lerini ara t rmak ve tan tmak için ku-
rulmu  uluslararas  bir yap  olan Aga 
Han taraf ndan ödüle lay k görülmü -
tür. Türkiye ölçe inde bölgesel mimari 
de erlendirildi inde, 1992 y l nda Aga 

ekil 43. Yeni Bar  Köyü, 
Gourna, M s r
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Han Mimarl k Ödülünün sahibi Turgut 
Cansever’in Bodrum için tasarlad -

 Demir Tatil Köyü Evleri öne ç kan 
uygulamalardan birisidir. Söz konusu 
yar man n juri raporu mimari projeyi 
öyle aç klamaktad r:

Ödül, yeni ve eski malzemenin uyumlu 
birlikteli ini sa lamak üzere yöresel 
mimarinin geleneksel biçimlerini 
yeniden tasarlayan mimar n ileri 
görü lülü ü için verilmi tir. Sonuç zarif, 
ayn  zamanda yal nd r. yi bir i çilikle 
üretilmi  ve güzel konumland r lm  
evler, mimari tasar m, i çilik ve ticari 
arazi geli tirme alanlar nda yüksek bir 
standart olu turmaktad r. Ta  duvarlar 
ile yaya yollar  dokular n n zengin 
dili, yöresel bitki örtüsüyle duyarl  
bütünle mesi, yerle me sakinleri için 
çekici ve huzurlu bir inziva kö esi, 
kaç  yeri yaratmaktad r. Mütevazi ve 
her biri ba l  ba na bir birim olu turan 
yap lar n dikkatle haz rlanm  vaziyet 
plan , yanyana geli leri piktoresk 
manzaray  gözetmekte ve peyzaj  
korumaktad r. Gerilimli iç mekanlar n 
bütünlü ü yetkin bir mimari dilin 
eseridir. (Cansever, 1995)

ekil 44. Demir Tatil Köyü, 
Bodrum, Mu la



TRC1 Konut Raporu

pekyolu Kalk nma Ajans

3.1.3. Ele tirel Bölgeselcilik 
(Critical Regionalism)

Ba lamdaki referanslar  tasar m sü-
recine dahil ederek üretilen modern 
yap lar bu kapsamda yer al r. Mekana 
anlam ve duygu yüklenerek geçmi  ile 
irtibat sa lanmakta, ortaya ç kan ürün 
ile uluslararas  nitelikte bir mimari eser 
hede  enmektedir. Yerel mimari ile yü-
zeysel bir ba  kurmu  modern olma-
ya çal an bölgesel mimarinin tersine, 
yerel ile dü ünsel ili kiler kurarak ayn  
zamanda uluslararas  olma iddias n  
ta maktad r. Mimarinin özüne ula a-
rak modern, eski ve ke fedilmemi  
olan  ortaya ç karmak ve evrensel 
medeniyetin bir parças  olmak amaç-
lan r. Bu sayede modern mimarl n 
evrenselli i elde edilirken ba lam n 
etkisi de göz önüne al nacak, sade-
ce dikkat çekici bir görüntünün yerine 
topografya, iklim ve k gibi unsurlar 
tasar mda vurgu ta yacakt r. Bo luk 
ve yer, topogra   ve tipoloji, do al ve 
yapay, görsel ve dokunsal aras nda 
tüm hassas de erleri, kültürel özbi-
lincin potas nda harmanlamay  öne-
ren ele tirel yakla m, tüketim kültürü 
ile bireyselle menin artt  kentlerde 
kaybetti imiz de erlerin anlamlar n  
yeniden kazanmay  hede  emektedir 

(Frampton, 1983). Geleneksel mey-
dan, avlu, sokak kullan mlar ; evrensel 
uygarl k ile dünya kültürünün bulu -
mas nda kullan lan tipolojik yakla m-
lardan ilk akla gelenlerdir.

Ele tirel bölgeselcilik için ‘tektonik 
olma’ kavram  oldukça önemlidir. 
Malzeme, i çilik, yer ve zaman uyu-
mu olarak tan mlanabilecek tektonik 
olma, yap n n maddesel etkinli inin 
yan nda sanatsal bir form olu turma 
aray d r. Ele tirel bölgeselcilik kap-
sam nda ve ba ar l  bir tektonik yap  
olarak öne ç kan örneklerden birisi 
Behruz Çinici taraf ndan tasarlanan 
ve 1995 y l nda Aga Han Mimarl k 
Ödülünü alm  TBMM Camisidir. Ge-
leneksel cami mimarisindeki kemer 
ve kubbelerin ran’daki ate  tap nak-
lar ndan, minarelerin ise Suriye’de 
adak tepesi olarak bilinen ziguratlar-
dan gelmesi sebebiyle bu kullan mlar  
reddeden yap , peygamberin ilk mes-
cidi sadeli inde yap lm , k ble duvar  
tamamen cam, mihrap betonarme bir 
ni , minare ise benzer dikey vurguyu 
sa layacak tek bir a aç kullan larak 
uygulanm t r. 

1990 y l nda Ulusal Mimarl k Sergisi 
Yap  Dal  Ba ar  Ödülü alm  Ankara 
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Terasevler bu kapsamda verilebilecek 
bir di er örnektir. Juri raporunda ifade 
edildi i ekliyle “Türkiye’deki al lm  
konut çözümlerine getirdi i alternatif 
ve ta d  plastik kaliteler nedeniyle 
Nuran Karaaslan, Merih Karaaslan ve 
Mür it Günday’ n Ankara Terasevler 
projesi” geleneksel mahalle kültürünü 
canland rmaya dönük, teras ve avlu 
dokusunu ça da  bir mimari yorum 
katarak kullanmaktad r. Proje kapsa-
m ndaki her ba ms z dairede teras 
bulunur, avlu ile görsel ili ki sa lan r, 
araçlar bu sakl  alan n d nda tutulur. 
Avlu ileti imin sa lanmas  için dü ü-
nülen bir sosyal platform, bir mahalle 
meydan d r. 

Örneklerden de anla laca  gibi tak-
lit, geleneksel olma kayg s , toplumun 
imaj beklentisi yap n n tektonik ve öz-
gün bir sanat eseri olmas n  imkans z 
k lmaktad r. Dolay s yla, mimari kültür 
ve geleneklerin ele tirel bir süzgeçten 
geçirilip bilginin özüne ula larak or-
taya konulan tasar mlar yap ya hem 
mimari kimlik hem de sanatsal de er 
katmaktad r. Bu kapsam d nda ka-
lan yap lar ise bir mimari eser olmak-
tan uzak, tarihsel ve kültürel ba lam -
na yabanc , genelinde ise ucuz, taklit, 
tekrar ve kli e olarak de erlendiril-

ekil 45. Meclis Camisi, 
Çankaya, Ankara

ekil 46. Terasevler, Çankaya, Ankara
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mektedir. Mimarl k evrensel söylemin 
özü, zaman n dili yada süreklili in dili 
olmak zorundad r.

3.2. çerik (Content) li kisi

Bacon’a göre (1982)  mimari tasar -
m n temel bile eni iki ö eden olu -
maktad r; kütle ve mekan. Tasar m n 
özünde bu ikili aras ndaki ili kiler yat-
maktad r ancak mimarlar n birço u 
sadece kütle ile u ra maktan mekan 
körü olmu tur. Dolay s yla, mimari 
içerik denildi inde akla gelen meka-
n n büyüklü ü, kullan c  say s  ve ihti-
yaç program  iken, bu bölümde kütle 
ve mekan ili kisi özelinde yap sal ve 
çevresel içerik irdelenecek, kullan -
c  odakl  konut, kentle kurulan ili ki, 
kentsel uyum ve aç k mekan kullan -
m n n önemi tart lacakt r.

3.2.1. Yap sal çerik

Bulundu umuz dönem içerisinde ge-
cekondu, apartman ve toplu konut 
olarak ana ba l klar alt nda toplana-
bilecek üç metot ile konut üretildi i 
önceki bölümlerde aç klanm t . Bun-
lardan toplamda %60-70 büyüklük 
te kil eden apartman ve toplu konut-
larda ise orta direk için yerle mi  bir 
kaç plan emas  oldu u bilinmektedir. 

Yap lar d tan ne kadar farkl  görünse 
de kullan m özellikleri ve plan emalar  
bir o kadar benzerlik göstermektedir. 
Konut planlar nda farkl  çözümler hem 
tasar m hem de uygulama süreci için 
zor ve s k nt l  kabul edilmekte, piya-
sada en kolay sat laca  dü ünülerek 
kurgulanan ve birbirini tekrar eden kat 
planlar  tercih edilmektedir. Özellikle 
TOK  taraf ndan üretilen toplu konut-
lar tiple mi  iki oda bir salon ve üç 
oda bir salon plan emalar n n s kl kla 
tekrarland  seri üretim bloklar halin-
dedir. Orta direk ailelere paket olarak 
sunulan bu konutlar ortalama ihtiyaç-
lar hakk nda  kir verse de bireysel 
beklentilerin uza ndad r. Carl Gusta-
ve Jung’un benzetmesi konuyu aç k-
lamada yard mc  olacakt r:

Tecrübeye dayal  her teori istatistikler 
ile desteklenmek  durumundad r. Di er 
bir deyi le, teori istatistikler üzerinden 
ideal ortalamay  ortaya koyarak di er 
tüm istisnalar  bir kenarda b rakmak-
tad r. Pratikte gerçekle mesi güç olsa 
da bu durum s kl kla kabul görür ve te-
orinin gerçeklik temelini ortaya koyar. 
stisnai durumlar ne kadar uçlarda yer 
alsa da sonuca etki etmez. Mesela, 
bir nehir yata ndaki çak l ta lar n n 
ortalama a rl   145 dedi imde, bu 
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veri bana gerçek do a hakk nda çok 
az ey anlat r. Eline ilk ald  çak l n 
145 gram olaca n  bekleyen birisi 
ciddi bir hayal k r kl  ya ayacakt r. 
Hiçbir çak l n 145 gram gelmemesi de 
kuvvetle muhtemeldir. (Jung, 1990)

Di er taraftan, 19.yy’ n halkç  ütop-
yalar nda s kl kla rastland  üzere 
kentlerde bireysel özgürlüklerden vaz-
geçilmekte, toplumsal ya am n dev-
let taraf ndan belirlenen s k  kurallara 
göre düzenlenmesi desteklenmekte-
dir. Konut ise bu ütopyalarda e itli in 
bir sembolü olarak kabul edilmektedir:

Yenilenme ça nda mimarinin üzeri-
ne dü en ilk görev, de er yarg lar -
n n ve konutu olu turan ö elerin de-
i tirilmesini gerçekle tirmektir. Seri 

üretimin temelinde çözümleme ve 
deneyim yatar. Büyük endüstri bina 
yap m yla u ra mal , konut ö ele-
rinin seri üretimi sa lanmal d r. Seri 
üretim anlay n n, seri konut üretimi 
ve bu konutlar  tasar m dü üncesini 
yaratmas  gerekmektedir. (Le Corbu-
sier, 1999)

E itli in sembolü olarak tasarlanan ve 
üretilen ilk modernist toplu konut uy-
gulamas  Unite D’Habitation’dur. Uy-

gulama, her biri kendi teras na sahip 
337 ba ms z dubleksten olu makta-
d r. Oteli, postanesi, al veri  caddesi, 
jimnastik salonu, terasta bulunan ço-
cuk havuzu ve kre iyle bar n lacak bir 
konutun d nda insan n gereksinim 
duyaca  tüm sosyal mekanlar  da 
kapsayan bir ya am alan  önerilmi tir. 
Özden yola ç k larak insani ölçülerde 
ortaya konulan bu uygulama örne i 
ilerleyen dönemlerde yanl  yorumlan-
m , modernizm basit anlamda seri 
üretime indirgenerek kentleri ku atan ekil 47. Unite D’Habitation, 

Marsilya, Fransa
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zevksiz ve kimliksiz yap lar ortaya ç k-
m t r.

Günümüzde orta direk hayat  için 
tasarlanarak in a edilen konutlar 
20.yy’ n e itlik anlay na paralel, ayn  
zamanda Jung’un ideal ortalama 
yakla m na uygun olarak sadece or-
talama ihtiyaçlar  kar lamaya dönük-
tür. Yap lan konutlarda marjinallerin 
ihtiyaçlar  dü ünülmez. Di er bir de-
yi le, konut al c s  sosyal anlam nda 
çok kalabal k bir aileye sahip yada 
yaln z olsa, kültürel anlamda k rsal kö-
kenden gelse yada kentli olsa, eko-
nomik anlamda çal an yada ö renci 
olsa, bedensel anlamda engelli yada 
engelsiz, genç yada ya l  olsa sonuç 
pek de i mez, birbirlerinden küçük 
farklarla ayr lan konut emalar nda 
söz konusu gruplar n hepsi bar nmak 
zorunda kal r. Ancak konut kullan m 
itibariyle k yafet gibidir, dar olmas  
yada bol olmas  etki anlam nda fark 
etmez, ikisi de kullan c s n  rahats z 
etmektedir. Büyüklük olarak abart -
lan mimari çözümlere, gösteri li ve 
müstakil mutfak hacimlerine, kapat l p 
kullan lmayan mekanlara ülkemizde 
s kl kla rastlan r. Türkiye’de orta di-
rek tabir edilen insanlar için üretilen 
konutlar n dünya örneklerine göre 

oldukça büyük oldu unu söylemek 
mümkündür. Söz gelimi, Türkiye’de 
120 m² kullan m alan na sahip orta-
lama bir konut Japonya için oldukça 
büyüktür. Dolay s yla, mobilizasyonun 
artt , kad nlar n i  hayat na kat ld , 
konutun bir vakit geçirme mekan  ol-
mak yerine konaklama mekan  haline 
geldi i ça da  dünyada mimari al -
kanl klar n sorgulanarak ça a uygun 
revize edilmesi gerekmektedir. Bu 
kapsamda al nmas  gereken önlem-
lerden birisi de eski mimari gelenekle-
re ele tirel yakla arak esneklik kavra-
m n  mimari ile bulu turmak olmal d r.

2005 y l nda Tabanl o lu Mimarl k ta-
raf ndan tasarlanan ve uluslararas  
RIBA (Royal Institute of British Archi-
tects) ödülü sahibi Loft Bahçe stan-
bul, eski al kanl klardan uzak olma-
s , çok çe itli plan çözümlemeleri ve 
modern yakla m  ile bu kapsamda 
örnek verilebilir. Tasar m n bir parças  
olarak saklanmadan b rak lan tesisat, 
kolon ve kiri leri, brüt beton tavan , 
yükselerek kazand  manzaradan 
optimum yararlanmak üzere taban-
dan tavana uzanan tek parça geni  
camlar , ye illendirilmi  bahçeleri ve 
farkl  plan emalar  ile bekarlara, genç 
çiftlere ve az çocuklu ailelere yeni ve 
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liberal bir ya am anlay  sunmaktad r. 
Juri raporunda söz konusu yap  ile il-
gili u yorum yap lmaktad r:

Mies-vari (Mies van der Rohe) kule 
modelinde ele al nan 21 katl  konut 
yap s , ana biçimine ustaca müda-
halerle esnek bir ya am formuna dö-
nü türülmek suretiyle zarifce insani 
ölçe e ta nm . Yüksek kotlarda yer 
alan avlu-bahçeler, ç kmalar eklinde 
yerle tirilen cumbalarla dengelenerek 
cepheye gömülmü  ve bu hareketlilik 
cephedeki dolu-bo  dengesini güç-
lendirmi . Plan ve kesitlerin organi-
zasyonu alternatif konut biçimleri ve 
-baz lar  yatayda avlular n çevresinde 
bir k sm  ise dikeyde iki kat yüksekle-
rek- geni  bir mekansal çe itlilik sa -
lam . ç mekanlarda ise tasar mc lar 
endüstriyel loft esteti ini cesur bir 
tutku ile sergilemi ; brüt beton, çelik 
ve ah ap kullan lan alanlarda alt yap -
n n saklanmamas  tercih edilmi . Loft 
Bahçe, ustaca ki iselle tirilen bir tipo-
loji içinde zerafet ve ‘s n r’ n uç ifadesi 
olmay  ba arm . (Tabanl o lu, 2008)

ekil 48. Loft Bahçe, 
Levent, stanbul
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3.2.2. Çevresel çerik

çerik denildi inde tart lmas  gere-
ken bir di er konu mimari porjelerin 
ana unsuru olan bo luklar n tasar m , 
kent ile kurulan ili ki ve aç k alanlar n 
kullan m d r. Antik Yunan kentlerindeki 
kent içi sosyal alanlar am  tiyatro, fo-
rum, agora ve sokaklar olarak kendi-
ni gösterirken, Osmanl  Dönemi’nde 
çar , pazar ve sokaklar üzerinde top-
lanma aktivitesi yap lmakta, toplum-
sal ileti im sa lanmaktad r. Güncel 
kentlerde ve toplu konut alanlar nda 
bu gibi kent mekanlar na neredey-
se hiç rastlanmaz. Sosyal anlamda 
oldukça zay f olan güncel konut uy-
gulamalar n n bireyleri yaln zla t rd  
bilinmektedir. Sosyalle me güdüsü-
nü ihmal eden modernizmin ak lc , 
fonksiyon odakl  ve standartla m  
konutlar  homojen toplum ve tekil dü-
ünce olu umuna sebep olurken bu 

durumun sonuçlar  bireysel boyutta 
kendini gösterir:

Toplumdaki tekil dü ünce olu umu-
nun, büyük kitlelerin y lmas ndan 
ba ka bir sebebi de bireyi köken 
ve de erlerinden koparan bilim-
sel ak lc l kt r. nsan sosyal bir varl k 
iken bireysellik soyut bir ifade alarak 

istatistikler aras nda kaybolur. Art k 
birey toplumda ihmal edilebilir bir 
öneme sahiptir... Milyonlarca s f r n 
biraraya gelmesiyle ne yaz k ki bir et-
memektedir. (Jung, 1990)

Sosyal alanlar di er bir deyi le ka-
musal mekanlar n azl  ve özel ka-
musal mekan ikilemi aras nda olu an 
dengesizlik ile ilgili sosyolog Richard 
Senneth (1992), mahremiyet artt k-
ça bireyin toplum taraf ndan daha az 
uyar lmakta oldu unu, bireysel duygu 
ve hisleri anlaman n daha güçle ti-
ini belirtmektedir. Bu durum yine 

Jung’un tabiriyle psikolojik rahat-
s zl klara hatta nevroza ula abilecek 
bir sürecin ba lang c d r. Geleneksel 
anlamdaki kamusal mekan n kar l  
olan mahalle kavram  üzerine Türk 
romanc s  Ahmet Hamdi Tanp nar’ n 
anlat m  oldukça etkileyicidir:

stanbul’da bugün mahalle kalmad . 
Yaln z ehrin uras na buras na 
da lm  eski, fakir mahalleliler var. 
Birbirlerinin hat rlar n  sormak, bir 
kahvelerini içmek, geçmi  zaman  
beraberce anmak için zaman zaman 
gömüldükleri kö eden ç kan, bin 
türlü zahmete katlanarak semt semt 
dola an ihtiyar mahalleliler... Bugünün 
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mahallesi art k eskiden oldu u gibi 
her uzvu birbirine ba l  ya ayan bir 
topluluk de ildir. Sadece belediye 
te kilat n n bir cüz’ü olarak mevcuttur. 
Zaten mahallenin yerini, alt kattaki 
üst kattakinden habersiz, ölümüne 
dirimine kay ts z küçük bir Babil gibi 
her penceresinden ayr  bir radyo 
merkezinin na mesi ta an apartman 
ald . (Tanp nar, 2002)

Kamusal ve özel mekanlar aras ndaki 
denge ya am çevresinin kalitesi ve ya-
anabilirli i aç s ndan oldukça büyük 

öneme sahiptir. Günümüz kentlerinde 
kamusall k az say daki park, meydan 
ve spor alanlar  d nda sadece sokak 
ve caddelerde öngörülmekte ancak 
bu alanlar insanlar için de il araçlar 
için fonksiyon üstlenmektedirler. An-
cak konutun insan hayat ndaki önemi 
kadar kentin insan hayat ndaki önemi 
de ortadad r. stanbul Evidea Konut-
lar  bu tart ma kapsam nda ba ar -
l  çal malardan birisi olup, Arkitera 
Mimarl k Merkezince 2008 y l  Kent-
sel Kalite için Diyalog çerçevesinde 
ödüle lay k görülmü tür. 34 dönümlük 
bir alanda kurulu çeper bloklar olarak 
tasarlanan yap  kütlesi, 70 m²’den 
205 m²’ye kadar de i en 15 farkl  
daire plan  içermektedir. Orta avlu ise 

yürüme yollar , park alanlar , spor sa-
halar , yüzme havuzu ve di er sosyal 
donat lar ile bezenmi  olup, toplamda 
kamusal ve özel mekanlar n dengesi 
ustal kla planlanm t r. Mimar Emre 
Arolat taraf ndan tasarlanan projenin 
aç klamas  a a daki gibidir:

Türkiye’deki in aat sektörünün kendi-
ne özgü pencere, balkon, çat , saçak 
al kanl klar  ile biçimlenen tek apart-
manlar  serpi tirmek, kayd r larak 
yan yana getirmek yerine, çevredeki 
geli menin ba a ç k lmazl n  kabul 
ederek içe kapanan bütünsel bir kit-
le yap s  üzerinden biçimlendi. Konut 

ekil 49. Evidea Konutlar , 
Çekmeköy, stanbul
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bloklar n n ortas nda kalan geni  alan, 
çeperlerde özel alanlar, alçalt lm  orta 
bölümde ise ortak alanlar olarak ke-
sintisiz bir iç mekana dönü türülürken 
tüm araç sirkülasyonu  konut blokla-
r n n d  bölümündeki yol ve alt ndaki 
kapal  garaj bölümlerinde s n rland r -
larak bu alandan uzak tutuldu. (Arolat, 
2008)

Dünyada kentsel ve yap sal içerik an-
lam nda ba ar l  toplu konut örnekleri 
mevcuttur. Bunlardan Amsterdam 
Borneo Sporenburg Konutlar  yüksek 
yo unluklu, az katl  ve tek ailelik 2500 
ba ms z birimden olu maktad r. Eski 
bir endüstriyel liman bölgesine kuru-
lan bu yap lar çe itli ailelerin ya am 

tipleri çözümlenerek tasarlanm t r. 
Hepsi 3 katta çözülmü  6 farkl  konut 
biriminin birbiri içinde tekrar  ile üre-
tilmi , proje kapsam nda görev alan 
100 mimar tasar mlar nda ayn  yap sal 
hatlar  ve malzemeleri kullanm lard r. 
Sonucunda ise planda ve biçimde 
tekrarl  bir bütünlük ve uyum sa lan-
m t r. Konutlar n su ile kurdu u me-
kansal, biçimsel ve ya amsal ili ki ve 
tasar m n do al ayd nlatmaya kar  
gösterdi i hassasiyet konutla do a 
aras nda kurulan süreklili in göster-
gesi olmu tur. 4/16 metre boyutlar n-
daki oturum alan na sahip ba ms z 
bloklar iç bo luklar ile zenginle mi , 
terastaki bahçeleri ile yeni bir ya am 
ekli sunmu tur. Geni  be eni topla-

yan bu proje sonras  edinilen bilgi ve 
tecrübe, Hollanda genelindeki di er 
projelerde yayg n olarak kullan lm t r.

Almanya’n n Tübingen kentinde, 
1990’lar n ba nda terk edilen 65 
hektarl k bir askeri sahay  yeniden ge-
li tirerek ve buradaki parselleri 5 ila 30 
bireyin biraraya gelmesiyle olu turu-
lan gruplara satarak oldukça yenilikçi 
bir yakla ma imza at lm t r. Tübingen 
Südstadt konutlar  ile 6.000 ki iye ko-
nut sa layan ve 2.000 ki ilik istihdam 
yaratan belediye toprak kullan m  ve 

ekil 50. Borneo Sporenburg 
Konutlar , Amsterdam, 
Hollanda
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ekil 51. Südstadt Konutlar , 
Tübingen, Almanya

yap  ortakl k formlar  olu turulma-
s  konusunda da öncü bir örnek ol-
mu tur. Gruplar, kendi mimarlar n  ve 
yüklenicilerini bularak kendi parselle-
rinin in aas n  yürütmü tür. Stuttgart’l  
Lehen Architekten mimarl k o  sinin 
master plan n  haz rlad  projede, 
yüksek yo unlu u sa layacak yap -
lar hede  enerek, cadde s n rlar  hi-
zalanm , cadde giri leri belirlenmi  
ve zemin katlar ticari kullan m için 
dü ünülmü tür. Her blok kendi ortak 
avlusuna sahip olup, caddede park 
minimuma indirgenmi , mahalle sa-
kinlerinin arabalar  için bölge s n r nda 
özel olarak i letilen çok katl  bir park 

hacmi kurgulanm t r. Sonuç olarak 
kapsaml  bir mimari çe itlilik, sessiz 
caddeler, farkl  i  kollar n n kullan m  
ve mahalle içi al veri  imkan  ortaya 
ç km t r.

3.3. Kavram (Concept) li kisi

MÖ 1.yy’da ya am  ilk mimarl k ku-
ramc s  Vitruvius’a göre ba ar l  mi-
marinin üç temel olmazsa olmaz  var-
d r, “sa laml k, kullan l l k ve estetik”. 
Aradan geçen y llar boyu birçok de i-
im ya anm , insanl k her alanda ak l 

almaz geli me göstermi tir. Mimaride 
ya anan geli meler, birinci bölümde 
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kapsaml  olarak aktar lm t . Mimar-
l n tüm geli melerin sonucu olarak 
evrensel söylemin özü, zaman n dili 
yada süreklili in dili olmas  gerekti i 
belirtilmi ti. Kavram (concept), di-
er bir deyi le tasar m, bu evrensel 

söylem ve mimari disiplin kapsam n-
da ba lam ve içeri in yorumlanmas  
olarak tan mlanabilir. Tasar m mimari 
ak mlar ile içiçe ve oldukça kapsaml  
bir konu olup modernist ve postmo-
dernist ak mlar, felsefeler, söylemler 
ve üsluplar bu bölüm ba l  alt nda 
aç klanmayacak, yerine konutun ge-
lece i irdelenecek, kavramsal ö eler 
ve çe itli dünya örnekleri ortaya ko-
nulacakt r.

Gelece in konut tasar m  sosyal, çev-
resel ve teknolojik faktörler ile evrimini 
sürdürecektir. Özellikle teknolojik et-
menler tarih boyunca gelece e yön 
verme konusunda en çok üzerinde 
durulan konu olmu tur. 1765’de bu-
lunan buhar makinesi ile, makine gün-
lük ya ant n n vazgeçilmez bir ö esi 
haline gelmi tir. 20.yy ba nda gele-
ce in konutu denildi inde seri üretim 
ve makine konut kavramlar  önem ka-
zanm ken, 21.yy içerisinde geli en 
bilgisayar ve enformasyon teknolojile-
ri ile çevre sorunlar  ve sürdürülebilirlik 

kavram  önem kazanmaktad r.  Yeni 
yap  malzemeleri ve üretim teknikleri 
bu sürecin bir parças  olmakta, konut 
ve onu olu turan ö eler h zla de i -
mektedir. leti im, ula m, tüketim, 
e lence ve üretim sektörlerindeki ye-
niliklere paralel gittikçe dinamikle en 
dünyada sosyal düzen ve  ziki mekan 
etkilenmektedir. Bilgisayar n yayg n-
la mas  ile dünya h zla geli en bir kü-
resel markete dönü mektedir. Tekno-
lojik geli meler hareketlili i art rmakta, 
internet ile her an her yerde bulunmak 
mümkün olmaktad r. Bu dinamik sos-
yal yap  ise konutu sabit ve dura an 
bir ö e olmaktan ç karmakta, mekan-
sal ve yap sal anlamda esnek olma-
s  gerekti i  kri güçlenmektedir. Bu 
kapsamda, 21.yy konut tasar m na 
yans mas  beklenen unsurlar makine 
konut, haz r yap m, esneklik, hareket-
lilik, ve sürdürülebilirlik olarak s ralan-
maktad r.

3.3.1. Makine Konut

Makine konut, di er bir deyi le seri 
üretim 20.yy mimarl n  ekillendiren 
önemli bir kavram olup konut sektö-
ründeki endüstrile menin ba lang c -
d r. Daha az i gücü ile daha çok üre-
tim sa layacak makinele me, imalat 



67

Konut Mimarisi

çe itlili ini en aza indirecek standart-
la ma, i  organizasyonu ve planlama-
da rasyonelle me, yap  veri çal ma-
lar n  en az ve fabrika çal malar n  en 
fazla tutacak haz r yap m sistemleri 
geli tirmek makine konut kavram n n 
ç kt lar d r ( en, 1990). Bu kapsamda, 
gelece in konutu t pk  bir makine gibi 
verimli, rasyonel ve evrensel olmas  
ile seri üretilmesi gerekti i  kri ortaya 
ç km  ve birçok örne i denenmi tir. 

1927’de tasarlanan, “dynamic” ve 
“maximum” kelimelerinden türetilen 
Dymaxion Evi akla gelen ilk örnekler-
den birisidir.  Alt gen bir plana sahip 
konut alt  odal , çap  15 metre, yük-
sekli i ise 12 metre olarak üretilmi -
tir. Oldukça ha  f malzemelerle in a 
edilen yap n n dünyan n her yerine 
uçak ile nakledilece i planlanm t r. 
Yapay, izole ve denetimli bir çevre su-
nan Dymaxion Evi beklenen ba ar y  
yakalamasa da konut tasar m na ge-
tirdi i mobilite, ekoloji ve evrensellik 
kavramlar  aç s ndan dikkat çekicidir 
(Ak, 2006).

Japonya’da yay mlanan “Metabolism 
1960, The proposals for a New Ur-
banism” bildirisi ile modern mimarl -

a yeni bir ak m dahil olmu , ak m n 

kurucusu Japon mimarlar proje ve 
yap tlar  ile avangart  kirler sunmu -
tur. Topluluklar n yo un olarak ikamet 
edece i kentlerde büyük ölçekli, es-
nek ve geli ebilir yap  sistemleri kur-
gulayarak hem oldukça rasyonel hem 
de organik bir süreç tasarlam lard r. 
Sabit form ve fonksiyon gibi gelenek-
sel kullan m n ana unsurlar n  süresi 
dolmu  kabul ederek sonsuza kadar 
ayn  kalmama (impermanence) ve de-
i imi kendilerine ilke edinmi lerdir. 

1972 y l nda Tokyo’da tamamlanan 
Nakagin Kapsül Kulesi metabolizm 
ak m n n mimaride uygulanm  tek 
örne i olup, birbirine ba l  iki dola-

m çekirde ine yerle tirilmi  140 

ekil 52. Dymaxion Evi
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beton bölmeden olu maktad r. Bir 
uzay kapsülü kadar kompakt olan her 
dairede, ocak, buzdolab , televizyon 
ve kasetçalar n da içinde bulundu-
u bir teçhizat dolab  ve kabinler tek 

bir duvar boyunca yerle tirilirken, bir 
uçak tuvaleti büyüklü ünde olan ban-
yo ünitesi, bu duvar n tam kar s nda 
konumland r lm t r. Odan n en uzak 
noktas ndaki yata n üzerinde ise bir 
gemi penceresi bulunmaktad r. Binay  
olu turan beton kapsül, zemin kapla-
mas  ve banyo bataryalar  da dahil ol-
mak üzere her detay dü ünülerek bir 
fabrikada bir araya getirilmi tir. n aat ekil 53. Nakagin Kapsül Kulesi, 

Tokyo, Japonya

ekil 54. Nakagin Kapsül Detay
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alan na sonradan getirilen kapsüller, 
binan n asansörlerini, basamaklar n  
ve di er mekanik sistemlerini bar n-
d ran beton ve çelik yuvalara tek tek 
sürülerek yerle tirilmi tir.

3.3.2. Haz r Yap m

Haz r yap m, 1929 Ekonomik Krizi 
sonras  h zla artan nüfusun konut ih-
tiyac n  kar lamak için Fordist üretimi 
kendine örnek alarak ortaya ç km  
bir kavramd r. Henry Ford endüstri-
yel anlamda otomobil üretebiliyorsa 
daha basit ve kolay konut üretiminin 
de mümkün olmas  gerekti i dü ü-
nülmü tür. Fortune Magazine dergisi-
nin 1932 y l nda ç kard  bir say s n-
da “Gelece in evi, t pk  bir otomobil 
gibi ayr  ayr  parçalar halinde üretilip 
birle tirilecektir” denilmektedir (Corn 
and Horrigan, 1984).

II. Dünya Sava  ard ndan ABD’de 
kurulan “Case Study” evleri progra-
m  ile minimalist ve haz r yap m bir-
çok konut projesi üzerine çal lm t r. 
1949 y l nda in a edilen Charles – Ray 
Eames Evi haz r yap m n en ba ar l  
örneklerinden birisidir. Projede kulla-
n lan tüm pencere, kontrplak panel, 
metal donat  vb. malzemeler tama-

ekil 55. Charles – Ray Eames Evi, 
California, ABD
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men kataloglardan seçilerek konut 
imal edilmi tir. California’da yer alan 
yap  2006 y l nda modernizmin e siz 
örneklerinden birisi olarak ABD kül-
tür miras  listesine al nm t r. Ba ar l  
bir tasar m olsa da konut piyasas n-
da yayg nla amayan “case study” 
konutlar  dönem içinde fazla yenilikçi 
bulunmu tur.

3.3.3. Esneklik

Esneklik, gelece in konutu örnekle-
rinde s kça rastlanan bir di er tasa-
r m ö esidir. Yeni durumlara uyabilme 
olarak tan mlanabilecek bu kavram n 
ortaya ç k ndaki temel gerekçeler 
toplu üretimlerin olu turdu u kimlik 
bozulmas , yabanc la ma ve endüst-

rile mi  yöntemlerin olu turdu u kat , 
k s tl  ve monoton konutlar olarak 
s ralanabilir (Forty, 2000). Bauhaus 
kurucusu Walter Gropius (1940) bu 
konuda ilk saptamalar  yapanlardan 
birisi olup, “mimari yap lar an t yada 
sanat eseri olarak de il, ya am n ak -

na hizmet eden dinamik yap lar ola-
rak yarat lmal d r” demi tir.

1924’de Utrecht’te in a edilen Riet-
veld Schröder Evi esneklik anlam n-
da oldukça ba ar l  örneklerden birisi 
olup, “de stijl” ak m n n mimarideki tek 
temsilcisi olarak 2000 y l nda UNES-
CO taraf ndan dünya kültür miras  
listesine al nm t r. çinde hiçbir statik 
ö enin bulunmad  bu konutta bölü-
cü eleman olarak kayar ve döner pa-ekil 56. Rietveld Schröder 

Evi, Utrecht, Hollanda
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neller kullan lm , iç mekanda s n rs z 
say da de i ken çözüm mümkün k -
l nm t r. Cephede kullan lan renkler ve 
yap n n bütüncül sadeli i Piet Mondri-
an tablolar na benzetilmektedir.

2005 y l nda tasarlanarak üretilen 
“Colani Rotar” evi minimum alan içe-
risinde maksimum kullan m sa lamay  
hede  eyen esnek çözümleri ile olduk-
ça yarat c  bir örnektir. Evin ana  kri 
dönebilen bir hacim içerisinde uyuma, 
yemek yapma ve banyo i levlerini kar-

lamak, böylece ya ama mekan  ile 
farkl  hacimlerin iste e ba l  ili kilendi-
rilmesini sa lamakt r. Proje 6/6 metre 
ebatlar nda olup, yaln z ya ayan birey-
lerin kullan m  için ideal konut olarak 
dü ünülmü tür. 

ekil 57. Colani Rotar 
Evi, ABD
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3.3.4. Hareketlilik

Co ra   mekan içinde kullan c n n 
sosyo ekonomik nedenlerle yer ve 
hareket de i tirmesi olarak tan mla-
nabilecek bu kavram mobilizasyo-
nun artt  21.yy ya ant s nda önemli 
bir tasar m ö esi haline gelmektedir. 
Endüstri devrimi ile insanlar i  bula-
caklar  kentlere göç etmeye ba la-
m , sonucunda modernizm geli ir-
ken nesiller boyu devam etmi  konut 
gelene inden insanlar vazgeçmeye 
ba lam lard r. Modernizm ve sonra-

s nda geli en mobilizasyon kavram-
lar  ile sosyo ekonomik de i imin iki 
farkl  sonucu ortaya ç km t r, birincisi 
konutun mülkiyetini almak yerine ki-
ralamak, ikincisi ise hareketli konutlar 
edinmek. 

2001 y l nda Siegal taraf ndan tasarla-
nan ta nabilir konut projesi, sürdürü-
lebilir yap  malzemeleri, minimalist iç 
mekan ve makul bir maliyet ile esnek-
lik ve hareketlilik ana ilkelerine sahip-
tir. 6/12 metre boyular ndaki yap  avlu 
ve bahçe tan mlayacak ekilde yan 

ekil 58. Siegel Evi



73

Konut Mimarisi

yana düzenlenebildi i gibi üst üste de 
konulabilmektedir (Ak, 2006). 

Bir ba ka hareketli konut örne i 
“Snail Shell System” polietilen malze-
me ile ta nabilir silindir hacim olarak 
tasarlanm t r. Yüksekli i 1, çap  2 

metre olan birim toksik madde içer-
meyen ve oldukça ha  f malzemelerle 
üretilmi tir. Evsizler için tasarlanan bu 
birim çok az yer kaplamakta, gömülü 
olarak yada su üzerinde kullan labil-
mektedir.

ekil 59. Snail Shell System
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3.3.5. Sürdürülebilirlik

21. yüzy l n en önemli sorunlar ndan 
birisi çevre kirlili i, ekolojik dengenin 
bozulmas  ve iklim de i ikli idir. Tür-
kiye, küresel s nma ve iklim de i ikli i 
konusunda mücadeleyi sa lamaya 
yönelik uluslararas  tek çerçeve olan 
Kyoto Protokolunü 2009 y l nda im-
zalam t r. Bu protokol kapsam nda 
uluslararas  boyutta sorunlar ele al n-
m , sebepleri tespit edilmeye çal l-
m t r. Kirlenmenin öncül sebeplerin-
den birisi fosil yak t tüketimi olarak 
belirlenmi tir. Dünyan n her on y lda 
enerji tüketimini ikiye katlad , yüz 
y l içinde ise nüfusunun iki kat na ç -
kaca  bilinmektedir. Di er taraftan, 
Uluslararas  Enerji Ajans ’n n (IEA) 
1995 y l nda yapt  çal mas na göre 
petrol kaynaklar n n 2050, do algaz n 
2040, kömürün ise 2100 y l na ka-
dar tükenece i tahmin edilmektedir 
(Kuban,2002). Bartone (1991) kirlen-
menin ba  aktörü kentlerdeki temel 
çevresel sorunlar  farkl  ölçeklerde be  
grupta toplam t r:

- Küresel ölçek: asit ya murlar , global 
s nma, ozon tabakas n n delinmesi

- Bölgesel ölçek: karayollar , su kay-

naklar , enerji tesisleri gibi altyap  ye-
tersizli i ile su ve hava kirlili i sonucu 
ekolojik alanlar n yok olmas

- Metropoliten ölçek: sanayi alanlar , 
ar tma tesisleri, toksik at klar

- Kent ölçe i: kanalizasyon, çöp top-
lama, drenaj sorunlar  ve do al fela-
ketler

- Konut ölçe i: bar nma, su ve çöp 
depolama, s hhi tesisat, s nma, hava-
land rma, dü ük konut kalitesi

Yapay çevreyi olu turmakla görevli 
mimarl k mesle i 21. yüzy lda çevre 
etkilerini büyük bir önemle dikkate al-
mak zorundad r. Bu yakla m insan n 
kendisine bar nak yapmas ndan bu 
yana geçerli olup geçmi te yerel (ver-
necular) mimarl k ile iklim, malzeme, 
teknik anlamda çe itli somut sonuç-
lara ula m t r. Sanayi devrimi sonras  
fosil yak tlardan sa lanan enerji kay-
naklar  ile yap la ma h zlanm , do al 
tahribat ve kirlilik ba lam t r. Kendi 
kendine yetebilen, daimi olma yete-
ne ine sahip sürdürülebilirlik kavram  
1987 y l ndaki Birle mi  Milletler Çev-
re ve Kalk nma Komisyonunda ortaya 
ç km t r. Her alanda kendini gösteren 
yeni kavram, mimarl k disiplini içeri-
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sinde de yer alm t r:

1970’li y llar, mimaride yüksek stan-
dart ve konforda yap l  çevreler ya-
ratmak ve optimum tasar m  yakala-
mak amac yla analitik ara t rmalar n 
yap ld , yap  tipolojileri ve tasar m 
metodolojileri üzerine çal ld  bir 
dönemdir. 1980’ler liberal ekonominin 
geli mesiyle tüketim toplumunun te -
vik edildi i, dolay s yla tüketimde “ye-
il dü ünce”nin geli tirildi i dönemdir. 

“Geri-dönü üm” kavram n n popü-
lerlik kazanmas yla mimaride, ozon-
dostu ve ayr abilen malzemeleri kul-
lanarak ye il dü ünceyi metala t ran, 
teknoloji merkezli bir anlay  hakimdir. 
Ayr ca, 1980’lerin ortas ndan itibaren, 
do ay  ana esin kayna  yapan, pasif 
enerji sistemlerini kullanmaya çal an, 
insan  ekosistemin parças , binay  da 
sa l kl  ve biyolojik bir organizma ola-
rak gören ekoloji merkezli bir anlay  
geli ir...

Sürdürülebilir mimari, önceki mima-
ri yakla mlar  da kapsayan bir üst 
ba l k olup, küresel çevre sorunlar  ve 
geli me problemlerine çözüm olarak 
desteklenen, bütüncül, stratejik ve 
planl  bir yap la ma eklidir. Böylece 
morfolojik özellikleriyle oldu u kadar, 

yörenin toplumsal, kültürel ve eko-
nomik altyap s na bulundu u katk yla 
da çevreye duyarl  say lan bir mimari 
pratik öngörülmektedir. (Arsan, 2010)

Dünyada sürdürülebilir mimarl k kap-
sam na girebilecek birçok farkl  kav-
ram geli mi tir; ye il mimari, s f r ener-
ji binalar, pasif evler, ekolojik tasar m 
bunlardan birkaç d r. Bu kavramlar 
Türkiye’de yeni yeni bilinmekte olup, 
örnekleri s n rl  say dad r. Çelik Eren-
gezgin taraf ndan tasarlanan ve yap -
m  2008 y l nda tamamlanan Diyarba-
k r Güne  Evi bu örnekler aras nda yer 
al r. ki katl  bir villa – konut projesi olan 
Güne  Evi, güney cephesi tamamen 
fotovoltaik paneller ve k  bahçesi ile 
kaplanm t r. K  bahçesinden iç orta-
ma menfezler ba lanm , perdeler ile 
iç mekana güne  giri i kontrol edilmi -
tir. Yap da jeotermiden faydalan lm , 
s  pompas  ile so utma sistemi kurul-
mu , venturi bacas  ile temiz ve serin 
hava giri i sa lanm t r. Düzenlenen 
tüm bu sistemler ile yap  kendi ken-
dini s t p so utabilen, elektrik enerji-
si ihtiyac n n büyük k sm n  güne ten 
kar layabilen bir “pasif ev” özelli ine 
ula m t r. Kent içinde bir park alan na 
in a edilen Güne  Evi müze olarak zi-
yaretçilerine hizmet vermektedir.
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Bir di er sürdürülebilir mimari uygu-
lama ise küresel örneklerine s kl kla 
rastlanan ekokentlerdir. Çin’de kurul-
mas  planlanan ve ABD’li mimari o  s 
“ARUP” taraf ndan tasarlanan “Dong-
tan Eco City” bunlardan birisidir. Sera 
etkisi üretiminin s f r seviyede olaca  
ve kendine yeterli su ve enerji sistem-
leri bulunan tam anlam yla kendine 
yeterli bir kent olarak tasarlanm t r. 
Araç yerine yaya odakl  ula m planla-
nan kent, Çin’in ilk ‘ye il kenti’ olmas  

hede  ndedir. Dongtan’da tar msal 
sulama ya mur sular yla yap lacak, 
ev at klar  yak t olarak kullan lacakt r. 

ehrin ancak yüzde 40’ n  olu tu-
racak yap lar n çat lar  çimle kapla-
nacak, bu sayede en iyi s  yal t m n  
sa layacak ve enerji tüketimi yüzde 
70 azalmas  planlanmaktad r. Araç-
larda benzin veya mazot kullan lma-
yacak, tüm enerji ihtiyaçlar n  kendi 
kar layabilen kentte enerji kaynak-
lar  kendi kendini yenileme gücüne 
sahip; rüzgar trafolar , bio-yak tlar ve 
tekrar kullan ml  organik malzemeler 
kullan larak sa lanacakt r. Kentte ya-
ayanlar, yerel çiftliklerde yeti tirilecek 

biyolojik ürünleri tüketecek, kentin 
ancak yüzde 40’ na in aat yap lacak 
ve kalan alanlar tar ma ve do al ku  
cennetlerine ayr lacakt r.

ngiliz “Foster and Partners” mima-
ri o  sinin Birle ik Arap Emirlikleri’nin 
ba kenti Abu Dabi için tasarlad  
“Masdar City” tamamen yenilenebilir 
enerji kaynaklar  üzerine Dünya’n n 
ilk temiz teknoloji ehri olmas  he-
de  enmektedir. S f r karbon, s f r at k 
çöp ile enerji ihtiyac  için sadece gü-
ne  ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir 
kaynaklar n n kullan laca  Masdar’da 
500.000 ki ilik bir nüfusun ya amas  

ekil 60. Güne  Evi, 
Diyarbak r
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sa lanacakt r. Tasar mda yer alan s -
n r duvarlar  d a da n kl l n n önü-
ne geçmek ve ehir kompaktl n  
tutmak amac ndad r. Gökdelenlerin 
yer verilmedi i projede geleneksel 
dar sokaklar planlanm t r. Binala-
r n herbiri, di erinin gölgesi boyunca 
birbirine yak n in a edilirken yayalar 
için ayr lan kamusal alanlar n bütünü-
ne hiçbir geleneksel ta t giremeye-
cektir. Fosil yak tlarla çal an araçlar 
kent duvar  d ar s nda b rak lacak, 
Masdar’ n ula m sistemi ise elektrikli 
“podaraç”lar ile sa lanacakt r. Güne  
ve rüzgar enerjisiyle beslenecek, at k 
suyu dönü türecek, biyolojik at kla-
r  toprak ve gübreye çevirecek olan 
ve 2020’de tamamlanmas  planla-
nan Masdar City 21. yüzy l n en te-
miz kenti olarak kabul edilmekte, s f r 
karbondioksit içeren ve çöl ortas nda 
kurulan ilk ekolojik kent olma özelli i 
ile dünyan n yenilenebilir enerji lideri 
olmay  hede  emektedir. 

ekil 61. Ekokent, Dongtan, Çin
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Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde yer 
alan TRC1 Bölgesi Gaziantep, Kilis 
ve Ad yaman illerinden olu maktad r. 
Mezapotamya’dan Anadolu’ya geçi  
yollar  üzerinde yer almas  sebebiyle 
tarih boyunca ticari faaliyetler sürdür-
mü  olan TRC1 Bölgesi Türkiye’nin 
Orta Do u ve Afrika’ya aç lan kap s  
konumundad r. Tarih boyunca kurulan 
imparatorluklar n yan  s ra F rat Neh-
ri k y s nda bulunan Rumkale, Dülük, 
Perre, Samsat, Zeugma ve Karkam  
antik kentleri, Kahta ve Ravanda hi-

sarlar  ile Nemrut Da  bölgenin tarihi 
ve kültürel zenginli inin e siz örnek-
lerindendir. 

Toplam 22 ilçeye sahip bölge 15.280 
km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzöl-
çümünün % 2’sine denk gelmektedir. 
2009 y l  Adrese dayal  nüfus kay t 
sistemi sonuçlar na göre TRC1 Böl-
gesi 2.364.249 ki i nüfus ile Türkiye 
nüfusunun % 3,2’sini olu turmaktad r. 
Bölgenin nüfus yo unlu u 155 ki i/
km² ile 94 ki i/km² olan ülke nüfus 

4. TRC1 Bölgesi Geli imi ve Konut Sektörü

“Kent toplumsal sonuçlar  da olan bir 
 ziksellik de ildir, tam tersine zaman 
zaman  ziksel bir görüntüsü de olan 

bir toplumsall kt r.”
Georg Simmel
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yo unlu unun üzerindedir. Toplam 
nüfusunun % 79’u kentlerde, kalan 
k sm  k rsalda ya amaktad r. TRC1 
Bölgesi’nde % 3,67 olan genel do-
urganl k h z  Türkiye ortalamas n n 

(% 2,53) üzerindedir. TRC1 Bölgesi 
sosyo-ekonomik geli mi lik s ralama-
s na göre 26 Düzey 2 bölgesi aras n-
da 14’üncü s rada, iller baz nda ise 
Gaziantep 20, Ad yaman 65, Kilis ise 
54’üncü s rada yer almaktad r (DPT, 
2003). 

Yüksek nüfus yo unlu u, do urgan-
l k oran , göç ve sosyo-ekonomik ge-
li mi lik ile kentle me h z kazanmak-
tad r. Kentle me ile konut yat r mlar  
artmakta, kentler giderek büyümek-
tedir. Bu bölümde Gaziantep, Ad ya-
man ve Kilis kentlerinin zamana ba l  
geli im analizi yap ld ktan sonra konut 
kavram  nicelik olarak de erlendiri-
lecek, tablolar ve gra  kler üzerinden 
yap lacak yorumlar ile TRC1 Bölgesi 
illerinin gelecek y llardaki konut arz ve 
talebine ait öngörüler yap lmaya çal -

lacakt r.

4.1. TRC1 Kentleri Geli imi

Kentsel tasar m kuramc s  Kevin 
Lynch 1960 y l nda yay mlanan “The 

Image of the City” adl  kitab nda 
kentleri çe itli ö elere sahip oldu u-
nu aç klam t r. zler, kenarlar, dü üm 
noktalar , nirengiler ve yöreler olarak 
s ralanan bu ö eler ile tan ml  alt par-
çalar edinen kentler san ld n n ak-
sine binalar ve yap  yo unlu undan 
ibaret de ildir. Daha anlamsal ö eler 
olan izler (insan n anlam verdi i yol-
lar), kenarlar (iki farkl  yer aras nda 
ili ki kurulan kesintiler), dü üm nok-
talar  (insanlar n bir araya geldi i kav-
ak noktalar ), nirengiler (önemsenen, 

uzaktan görülebilen nesneler) ve yöre-
ler (bir bütünlük sunan kent parçalar ) 
kentsel tasar m n temel konular d r. 
Gaziantep kenti özelinde bak ld nda 
Bak rc lar soka  bir iz iken, 100. Y l 
Park  bir kenar, Demokrasi Meydan  
bir dü üm noktas , Kale bir nirengi, 
Bey Mahallesi ise bir yöre örne idir.  

Ülkemiz kentlerine yöneltilen en bü-
yük ele tiri kentsel biçim üzerinedir. 
Fiziksel planlama haritac l k olarak 
alg lanmakta, iyi bir kentin temelini 
ve mekan üretmeye yönelik planlama 
anlay n  olu turan tasar m eylemi 
planlama sürecine yerle tirilememek-
tedir. Kent planlamas  mülkiyet ve 
imar haklar na indirgenmi , toplumun 
tüm kesimi bu durumu ele tirmektey-
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ken mekana odaklanan herhangi bir 
duyarl l k sa lanamam t r. Kentlerin 
yeni çevreleri bar nman n ötesinde 
bir nitelik ta mamakta, çok zengin 
bir tarih ve kültüre sahip ülkemizde 
kentsel çevreler giderek ayn la mak-
ta ve kimliksizle mektedir. Yeni aç lan 
yerle imler bir mekanlar dizisi olu tur-
mamakta, ya ayan bir kent parças  
olmak yerine binalar toplulu u olarak 
görülmektedir. 

Kentsel geli menin oldukça geni  bir 
alana yay lmas n n yaratt  sorunlar 
olarak kentsel bütünle ememe, yeni 
geli me alanlar n n birbirleriyle bir 
kentsel sistem olu turamamas , ge-
re inden fazla ve sürdürülemez bir 
alt yap  sunumu ve bunun yarataca-

 maliyet sorunlar ndan söz edilebilir 
(Ersoy, Keskinok, Günay, 2007). Söz 
konusu yayg n geli menin kent ile 
bütünle ebilmesi için “parmak plan” 
kavram ndan faydalan lmal , her alt 
merkeze ait mekan kentsel omurga-
lar ile kent merkezine ba lanmal d r. 
Kentsel merkez ve alt merkezlerin 
tasar m nda sa lam, tasarlanm , 
karars zl klara izin vermeyen kentsel 
omurgalar n yarat lmas , merkez ile 
parçalar aras nda ili kilerin düzenlen-
mesine olanak sa lamaktad r.

TRC1 Bölgesi kentlerinin incelenece i 
bu bölümde çe itli analizler ile kentsel 
 ziki yap  aktar lmaya çal lacak, ko-
nut bölgeleri geli imi payla lacakt r.

4.1.1. Gaziantep Kenti Geli imi

Paleolitik dönemden beri insanlar n 
ya ad  bilinen Gaziantep ili ticari 
faaliyetlerin ba lad  Tunç Ça  ve 
sonras  özellikle tarihi pekyolu üze-
rinde bulunmas  sebebiyle önemli bir 
kent haline gelmi tir. Antik dönemde 
de etkinli ini sürdürmü , 1516 y l nda 
Memlüklüler ile yap lan Mercidab k 
Sava  sonras  Osmanl  hakimiyeti-
ne girmesi ile kentte imar faaliyetleri 
h zlanm t r. Evliya Çelebi 17.yüzy lda 
kenti iki kez ziyaret etmi , 32 mahal-
le, 8067 hane, 140 cami ve mescid, 
3900 dükkanl  büyük bir çar n n yer 
ald n  belirmi , “Dünya yüzünden 
geni  bir ili, göz al c  büyük yap lar  her 
yerden aranan e yas , birçok mezra-
lar , bolluk ve verimlili i, bitimsiz yiye-
cek ve içecek p narlar  ve rmaklar yla 
buras  ‘ ehr-i Ay ntab-  Cihan’d r” 
sözleriyle Gaziantep ilini tasvir etmi tir 
(Ba gelen,1999).

1927 y l nda 213.499 ki i nüfusa 
sahip Gaziantep ili cumhuriyetin ilk 
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y llar nda geli mesini sürdürmü tür. 
Kentin ilk imar plan n  Alman mimar 
Prof.Dr.Hermann Jansen 1938 y l n-
da haz rlam t r. Meskün alan n iki kat  
kadar geli me alan  açan bu plan ile 
mevcut yollar geni letilip yenilenmi , 
spor ve mesire alanlar  ile modern bir 
kent hede  enmi tir. 1950-1955 y lla-
r nda Y.Mimar Kemali Söylemezo lu 
ve Kemal Ahmet Aru’nun yapt  ikin-
ci imar plan nda kentin bat  ve güney-
do uda öngörülen geli mesine ko ut 
olarak geli me Atatürk Bulvar , nönü 
ve Akkoyunlu caddelerine kaym -

t r. Artan nüfus ve göç hareketleri ile 
kentle mesi h zlanan Gaziantep için 
1950-1960 dönemi kentin ilk apart-
man ve gecekondularla tan t  dö-
nemdir. kinci imar plan nda tarihi kent 
ile yeni yerle im alanlar  ayr lm  olsa 
da eski doku içerisinde yer alan az 
katl  yap lar y k l p çok katl  yap lar ile 
yenilendi i bilinmektedir.

1971 y l nda Z. Can taraf ndan haz r-
lanan plan n ard ndan 1991 y l nda 
kent merkezi için dördüncü olarak O. 
Aldan’ n plan  kullan lmaya ba lan-

ekil 63. Prof.Dr.Hermann 
Jansen Plan  ve Eski 
Gaziantep 
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m t r. 1980’li y llarda yo un bir göç 
ve nüfus art na ev sahibi olan Ga-
ziantep ili, stanbul, Ankara, zmir ve 
Adana illerinin ard ndan 1987 y l nda 
kabul edilmi  be  büyük ehirden biri-
sidir. Haz rlanan kent planlar  ve yerel 
yönetimlerce yap lan imar uygulama-
lar  bir arz yaratm sa da yo un talebin 
gerisinde kalm t r. Bu durum plans z 
bir büyümeyi beraberinde getirmekte, 
kenti ku atarak geli mesini k s tlayan 
gecekondu bölgelerine sebep olmak-
tad r. Üst ölçekli plan yetersizli i ve 
plan kararlar n n uygulanmamas n-
dan ortaya ç kan bu durum kentsel 
bütünle meyi zorla t rd  gibi ula m 
problemi, altyap  yetersizli i, çevresel 
ve sosyal sorunlara da zemin haz rla-
m t r. Çarp k kentle melerin oldu u 
söz konusu bölgelerde belediyeler 
ve TOK  i birli iyle sürdürülen kamu-
la t rma, planlama yada in a a ama-
s nda 14 kentsel dönü üm ve geli im 
projelerinden bahsedilmektedir:

• Umut Mahallesi Kentsel Dönü üm 
Alan  I. Etap (30 hektar, yap la ma 
%50 tamamlanm )

• Umut Mahallesi Kentsel Dönü üm 
Alan  II. Etap (32 hektar, planlama 
sürecinde)

• Ç ksorut Kentsel Dönü üm Alan  
(85 hektar, planlama sürecinde)

• Sar güllük Kentsel Dönü üm ve 
Geli im Alan  (23 hektar, ba lang ç 
seviyede)

• Halep Bulvar  Kentsel Dönü üm ve 
Geli im Alan  (499 hektar, planlama 
sürecinde)

• Kilis Yolu Kentsel Dönü üm Alan  
(375 hektar, planlama sürecinde)

• Etiler Mahallesi Kentsel Dönü üm 
Alan  (10 hektar, yap la ma %80 ta-
mamlanm )

• Perilikaya Serinevler Kentsel Dö-
nü üm Alan  (44 hektar, yap la ma 
%50 tamamlanm )

• Türktepe Kentsel Dönü üm Alan  
(40 hektar, ba lang ç seviyede)

• Özdemir Bey Caddesi Kentsel 
Dönü üm Alan  (45 hektar, ba lan-
g ç seviyede)

• Ba larba  Kentsel Dönü üm ve 
Geli im Alan  (483 hektar, ba lang ç 
seviyede)

• Seyrantepe Kentsel Dönü üm Alan  
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(40 hektar, yap la ma %50 tamam-
lanm )

• pekyolu Kentsel Dönü üm Alan  
(60 hektar, ba lang ç seviyede)

• Onat Kutlar Kentsel Dönü üm Alan  
(11 hektar, ba lang ç seviyede)

Günümüzde Gaziantep kenti mer-
kez nüfusu bak m ndan Güneydo-
u Anadolu Bölgesi’nin en büyük, 

Türkiye’nin ise alt nc  büyük ilidir. Kent 
yakla k olarak Kahramanmara , 

anl urfa ve Kilis yollar  istikametinde 
ve çevre yolu içerisinde büyümekte, 
kuzey güney yönünde 10,5 km, do u 
bat  yönünde ise 12 km bir alana ya-
y lm  bulunmaktad r. Kent merkezi 

nüfusu ile bu alan k yasland nda 
km²’ye 10.600 insan n dü tü ü he-
saplanmaktad r. Bu de er Moskova 
ehrinin nüfus yo unlu una e it olup 

(Forbes, 2007), Gaziantep ölçe in-
de bir metropol için oldukça fazlad r. 
Kentin rahatlat lmas  için yeni alanlar n 
imara aç lmas , mevcut sosyal donat  
alanlar n n korunmas , bütüncül plan-
lar ile çal malar n sürdürülmesi hayati 
önem ta maktad r. Ancak son on y la 
ait uydu fotogra  ar na bak ld nda 
nüfusu h zla artan Gaziantep il mer-
kezinin arsa üretimi konusunda yava  
kald , sadece kuzeybat  yönünde 
belirgin bir kentle me gerçekle ti i 
rahatl kla söylenebilir.  

ekil 64. Gaziantep Yeni ehir
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ekil 65. 2003-2011 Y llar na Ait Kuzeydo u Gaziantep Kentle me Görüntüsü (Araban Yolu Çevresi)

ekil 66. 2003-2011 Y llar na Ait Kuzeybat  Gaziantep Kentle me Görüntüsü (Narl  Yolu Çevresi)

ekil 67. 2003-2011 Y llar na Ait Güneydo u Gaziantep Kentle me Görüntüsü (O uzeli Yolu Çevresi)
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4.1.2. Ad yaman Kenti Geli imi

Palanl  Ma aras nda yap lan ara t r-
malara göre Ad yaman ilinde paleoli-
tik dönemden beri insanlar ya am t r. 
F rat Nehri k y s nda bulunan yerle -
meler tunç ça  ve sonras  dönem-
lerde çe itli ticari faaliyetler ile birçok 
farkl  medeniyete ev sahipli i yapm -
t r. MÖ 334 y l nda Büyük skender’in 
do u seferi sonucu Persler’den ald  
bölge alt n ça n  ya amaya ba la-
m , MÖ 69 y l nda ise Kral Mithrade-
tes Kallinikos Kommagene Krall ’n n 
ba ms zl n  ilan etmi tir. K sa süren 
Kommagene krall na Roma m-
paratorlu u son verirken, alt nc  lej-
yonunu bu ilde kurmu tur. Sonraki 

dönemlerde slam hakimiyetine giren 
bölge Sasani ve Mo ol istilalar na ma-
ruz kalm , 1516 y l nda ise Osmanl  
Devleti’ne kat lm t r. Ad yaman, ba -
lang çta merkezi Samsat’ta bulunan 
bir sancakla Mara  Beylerbeyli ine 
ba l yken, Tanzimat Dönemi’nden 
sonra bir kaza olarak Malatya sanca-

na ba lanm t r.

Cumhuriyetin ilk y llar nda Malatya 
iline ba l  bir ilçe olan Ad yaman’ n 
1935 y l  nüfusu 10.299’dur. 1954 
y l nda il statüsüne sahip olan Ad ya-
man, devlet yat r mlar  ve petrol kay-
naklar  ile h zl  bir geli me sergilemi tir. 
2000 y l na kadar nüfusu sürekli artan 
ilde, son on y l d a göç kaydedilmi , 
sonucunda ise nüfusun azald  2010 
y l  ADNKS verilerine göre tespit edil-
mi tir. Yüzde 40-50 civar nda kaçak 
yap la man n tahmin edildi i Ad ya-
man ilinde TOK  i birli i ile kentsel 
dönü üm faaliyetleri ba lat lm t r. 
Kent merkezinde sürdürülen “Musalla 
Mahallesi Kentsel Dönü ümü” kamu-
la t rma a amas nda olup yakla k 
30.000 m2 alanda 360 konutluk bir 
yerle im hede  enmektedir.

Kente ait mevcut imar plan  GAP Böl-
ge Kalk nma daresi Ba kanl  tara-

ekil 68. Ad yaman 
Eski Doku

ekil 69. Atatürk Bulvar , 
Ad yaman
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f ndan 1993 y l nda haz rlat lm  olup 
ihtiyac  kar lamamas  sebebiyle 2011 
y l  içerisinde çal malar  ba lat lan 
1/100.000 ölçekli çevre düzeni pla-
n  onay a amas na gelmi tir. Gölba  
ve Kahta yollar na do ru uzanm  bir 
dikdörtgen eklinde olan kent mer-
kezi 8 km’ye 3 km’lik bir alana yay l-
m t r. Bu alan ile, Ad yaman ili TRC1 
Bölgesi içinde en yo un kent merkezi 
olup km²’ye 14.450 ki i dü mektedir. 
Söz konusu de er Monako ehrinin 
nüfus yo unlu una e it olup (Forbes, 
2007), Ad yaman kent merkezinde 
rekreaktif alanlar n bulunmamas  bu 
durumda etkendir. 2003 y l nda ku-
rulan Ad yaman Üniversitesi ile kentin 
bat s nda yer alan Gölba  yolu üze-
rine kentle me bask s  artm t r. Bat  
yönlü bu geli me ve çeperlerde mey-
dana gelen yay lma son on y lda çekil-

mi  kente ait uydu foto ra  ar nda da 
gözlemlenmektedir.

4.1.3. Kilis Kenti Geli imi

16.yüzy l sonunda 600 civar  hane 
ile 100 kadar dükkan n yer ald  ve 
6 mahalleden olu an Kilis kasaba-
s , klasik do u ehirlerinde oldu u 
gibi bir merkez cami, han, hamam 
ve dükkanlar n bulundu u bir çar  
etraf nda kümelenmi  bulunmaktay-
d  (Turnalar, 2003). Merkezinde Kad  
Camii ve Sabah Pazar  bulunan kent 
dairesel bir forma sahipti. Cumhuriye-
tin ilk y llar nda bu formu korumu  olsa 
da Gaziantep yoluna do ru ba layan 
geli im ile dikdörtgene say labilecek 
bir forma dönü mü tür. 1995 y l nda il 
statüsüne geçen kent merkezi kuzey 
güney yönünde 2,5 km, do u bat  
yönünde ise 4 km kadard r. Tarihi çe-

ekil 70. 2003-2011 Y llar na Ait Ad yaman Kentle me Görüntüsü
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kirde e göre daha çok do u yönün-
de kaydedilen geli me, son y llarda 
kurulan baz  resmi bina ve okullar n 
sonucudur. Ancak tar m arazilerinin 
korunmas  ve kentin kayal k zemi-
ne do ru geli mesinin sa lanmas  
amac yla yak n dönemde kentin bat  

yönünde kamu binalar  öncülü ünde 
yap la malar gerçekle mi tir. 2007 
y l nda kurulan Kilis 7 Aral k Üniversi-
tesi bu kapsamda kentin bat s ndaki 
geli me odaklar ndan birisidir. Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl  
ile yap lan ortak çal ma sonucu Kilis 
ili kent merkezinde yer alan yakla k 
580.000 m² yüzölçümüne sahip Ali-
fak  Deresi çevresi kentsel dönü üm 
alan  olarak planlanmaktad r.

2003 y l nda onaylanan 1/25.000 
ölçekli Çevre Düzeni Plan De i ikli-
i raporunda Kilis ilinin 34 mahalleyi 

kapsad  belirtilmektedir. 2000 y -
l nda TU K taraf ndan yap lan hane 
ara t rmas na göre Kilis ilinde 22.755 
ba ms z hane bulunmaktad r. Bu 
say  kentin kaplad  alan ile k yaslan-
d nda km²’ye 2.400 konut, 8.217 
ki i dü mektedir. Söz konusu de er 
Bükre ’in nüfus yo unlu una e it 
olup (Forbes, 2007), orta büyüklü e 
sahip ve ovada kurulmu  bir kent için 
fazla kabul edilmektedir. Nüfus art -
n n çok s n rl  oldu u kentte büyüme 
de oldukça s n rl  gerçekle mi , kentin 
bat s  hariç ehir çeperi sabit kalm t r. 
2004 ve 2009 y llar  kent merkezine 
ait uydu foto ra  ar  bu durumu ortaya 
koymaktad r.

ekil 71. Polateli 
Eski Doku, Kilis

ekil 72. Kilis Yeni Doku
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4.2. Demogra   Nüfus

Konut ihtiyac  ile piyasa talebini be-
lirleyen unsurlar n ba nda nüfus ge-
li meleri gelmektedir. Bu nedenle, 
önce TRC1 Bölgesi’nin demogra  k 
hareketleri de erlendirilecek, ard n-
dan nüfus öngörüleri yap lacakt r. 
ncelenecek ba l klar alt nda nüfus 
büyüklü ü, nüfus art  h z , göç hare-
ketleri, kentle me, kentli nüfus, hane 
halk  büyüklükleri yer almakta olup, 
de i kenler ile öngörülere ula lmas  
hede  enmektedir.

4.2.1. Nüfus Göstergeleri

TRC1 Bölgesi nüfus göstergeleri için 
2007 y l nda ba lat lan Adrese Dayal  
Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) verileri 
kullan lmaktad r. Tabloda TRC1 Böl-
gesi illerinin nüfus art  gösterilmek-

te; Ad yaman ve Kilis illeri Türkiye’nin 
nüfus art  h z n n gerisinde yer al r-
ken, Gaziantep ili önüne geçmekte-
dir. Gaziantep ili nüfus yo unlu u ve 
art  h z  verilerine göre ülke ortalama-
s n n oldukça üstünde bulunmakta; 
iller s ralamas nda merkez nüfusu iti-
bariyle stanbul, Ankara, zmir, Bursa 
ve Adana’n n ard ndan alt nc , toplam 
nüfus itibariyle ise sekizinci s rada yer 
almaktad r.

ekil 73. 2004-2011 Y llar na Ait Kilis Kentle me Görüntüsü
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2009 y l  ADNKS verilerine göre TRC1 
Bölgesi nüfusunun ço unlu u kent-
lerde ya amakta, k rsaldan kentlere 
göç ile bu oran her y l art  göster-
mektedir. Gaziantep ilinde ise bu oran 
% 88’e kadar yükselmi , tar m ili olan 

Ad yaman ve Kilis’te bu de er 55 ve 
69 olarak tespit edilmi tir. Genel do-
urganl k h z  ve ortalama hane halk  

say s  itibariyle TRC1 Bölgesi Türkiye 
ortalamas n n üzerinde bulunmakta-
d r.

Gaziantep Ad yaman Kilis
TRC1 

Bölgesi
Türkiye

Toplam Nüfus 
2008

1.612.223 587.067 120.991 2.318.281 71.517.100

Toplam Nüfus 
2009

1.653.670 588.475 122.104 2.364.249 72.571.312

Toplam Nüfus 
2010

1.700.763 590.935 123.135 2.414.833 73.722.988

Y ll k Nüfus Art  
H z  2008-2009 
(binde)

    25,4 5,8 9,2 19,6 14,5

2009-2010 
(binde) 28,5 4,2 8,4 21,4 15,9

2010 Y l  Nüfus 
Pay  (binde) 23,1 8,0 1,7 32,8 1.000

Nüfus Yo unlu u 
2010 y l  (ki i/ km2) 249 84 86 158 96

Yüzölçümü km2 
(göl hariç)

6.819 7.033 1.428 15.280 769.603

Tablo 1. Nüfus Göstergeleri 1 (Kaynak: 2010-2013 TRC1 Bölge Plan )
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Nüfus art n n önemli sebeplerinden 
birisi olan göç verileri incelendi inde 
TRC1 Bölgesi hem göç almakta hem 
de göç vermektedir. Ancak TRC1 
Bölgesi net göç veren bölge konu-

munda yer almaktad r. ller baz nda 
bak ld nda 2009 y l  verilerine göre 
Gaziantep göç al rken, Ad yaman ve 
Kilis göç vermi lerdir.  

Gaziantep Ad yaman Kilis TRC1 Türkiye

Sosyo-ekonomik 
Geli mi lik S ras

20 65 54 14 –

Kentsel Nüfus % 88 % 58 % 69 % 79 % 76

K rsal Nüfus % 12 % 42 % 31 % 21 % 24

Genel Do urganl k 
H z

3.83 3.66 3.54 3.67 2.53

Tablo 2. Nüfus Göstergeleri 2 (Kaynak: 2010-2013 TRC1 Bölge Plan )

ADNKS 
Nüfusu

Ald  
Göç

Verdi i 
Göç

Net Göç Net Göç 
H z  (binde)

2008 Gaziantep 1.612.223 37.184 36.229 955 1

Ad yaman 585.067 12.155 20.971 -8.816 -15

Kilis 120.991 4.998 4.611 387 3

2009 Gaziantep 1.653.670 36.075 34.125 1.950 1

Ad yaman 588.475 12.091 18.295 -6.204 -10

Kilis 122.104 4.662 5.677 -1.015 -8

Tablo 3. Nüfus Göstergeleri 3 (Kaynak: TU K 2010)
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4.2.2. Nüfus Öngörüleri

TRC1 Bölgesinin nüfus öngörüleri 
için Türkiye ve bölgenin demogra   
göstergelerine ait varsay mlar kullan l-
maktad r. Tabloda yer alan nüfus pro-
jeksiyonlar  “üstel fonksiyon yöntemi” 
kullan larak yap lm t r. Bölgede do-

urganl k ve göç nedenleriyle TRC1 
Bölgesi illerinde h zl  bir nüfus art  ve 
kentle me öngörülmektedir.

Tablo 5’de belirtilen nüfus art  bek-
lentileri TÜ K taraf ndan 2000 y l n-
da yap lan hane ara t rmas  anketi 
sonuçlar  ile ili kili yorumland nda, 

nüfus art  kaynakl  konut ihtiyac  
yakla k olarak ortaya ç kmaktad r. 
Kentle me oran  geçmi  y llar n kent 
ve k rsal nüfusu verilerine göre hesap-
lan rken, hane say s  tahmin edilen 
nüfusun hane halk  büyüklü üne bö-
lünmesi sonucu bulunmu tur. 2010 
y l  hane halk  büyüklü ü kent mer-
kezlerindeki belediyelerin numaratör 
servislerinden ula lan sonuçlar ve 
2000 y l  hane halk  büyüklü üne göre 
yakla k olarak bulunmu tur. 2015 
y l  de eri ise sonraki bölümde ince-
lenecek olan çal malar (evlenme ve 
bo anma oranlar ) göz önüne al narak 
tespit edilmi tir.

2009 2013 2015 2020

Gaziantep 1.653.670 1.740.000 1.780.000 1.900.000

Ad yaman 588.475 618.780 635.250 679.550

Kilis 122.104 126.900 129.500 136.800

TRC1 2.364.249 3.620.000 3.680.000 3.830.000

Türkiye 72.571.312 74.887.000 75.935.500 78.433.500

Tablo 4. Nüfus Öngörüleri (Kaynak: 2010-2013 TRC1 Bölge Plan )
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4.3. Konut Sektörü

TRC1 Bölgesi konut sektörüne ili kin 
de erlendirme ve öngörüler iki ba l k 
alt nda yap lmaktad r. Bunlar konut 
sektörüne ili kin mevcut durum tespi-
ti ve de erlendirmeleri ile konut ihtiya-
c  öngörüleridir.

4.3.1. Konut Sektörü 
Göstergeleri

Konut sektörü göstergeleri olarak 
de erlendirilmesi gereken ba l klar 
aras nda konut üretimi, stoku, sat -
lar  ve talebi gelmektedir. Bu verilerin 

nda sonraki bölümde öngörüler 
yap lacakt r.

Toplam 
Nüfus

Kentle me 
Oran

Kentli 
Nüfus

Hane Halk  
Büyüklü ü

Hane 
Say s

Gaziantep 2000 1.285.249 % 79 1.009.126 5,18 248.213

2010 1.700.763 % 88 1.501.566 4,90 347.000

2015 1.780.000 % 90 1.602.000 4,75 374.736

Ad yaman 2000 623.811 % 54 338.939 5,97 104.577

2010 590.935 % 59 347.236 4,90 120.000

2015 635.250 % 60 381.150 4,75 134.612

Kilis 2000 114.724 % 65 74.985 5,04 22.755

2010 123.135 % 70 85.923 4,90 25.000

2015 129.500 % 70 90.650 4,75 27.263

Tablo 5. Nüfus, Kentle me ve Konut Öngörüleri
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4.3.1.1. Konut Üretimi

TRC1 Bölgesi konut üretimi için ön-
celikle al nan yap  ruhsatlar  ve yap  
kullan m izin belgeleri sunulmakta ve 
iller özelinde de erlendirilmektedir. 
Yap  ruhsat  al nm  yap lar, projeleri 
onaylanm  ve in a edilecek yap lar 
olup, yap  kullan m izin belgesi al nan 
yap lar in aas  tamamlanm  ve kulla-
n ma sunulmu  yap lard r. Yap  ruhsat  
al nan konut say s n n niceliksel olarak 
yap  kullan m izin belgesi al nan ko-
nutlardan fazla olmas , in a edilerek 
tamamlanan konutlar n bir k sm n n 

iskan izni al nmadan kullan ld na i a-
ret etmektedir. 

Türkiye genelinde yap  ruhsat  say -
s  2007’den 2009’a azalm  olup bu 
durumun sebebi 2007 y l  küresel 
ekonomik krizidir. Tamamlanan yap -
lara bak ld nda art n sürdü ü an-
la lmaktad r. Tablodaki verilere göre 
TRC1 Bölgesi’nin konut sektöründe 
ekonomik krizden etkilenmedi i an-
la lmaktad r. Gaziantep ve Kilis illeri 
üretimini art rarak sürdürürken sade-
ce Ad yaman’da tamamlanan konut 
say s nda azalma kaydedilmi tir.

Ad yaman Gaziantep Kilis TRC1 Türkiye

2007
Yap  Ruhsat na 
göre

1.389 5.562 196 7.147 581.030

Yap  Kullanma 
zin Belgesine 
göre

1.809 4.682 69 6.560 325.255

2009 Yap  Ruhsat na 
göre

2.779 8.909 1.115 12.823 516.234

Yap  Kullanma 
zin Belgesine 
göre

1.311 6.701 707 8.719 402.591

Tablo 6. Yap  statistikleri (Kaynak:TU K 2010)
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4.3.1.2 Konut Stoku

TÜ K taraf ndan yap lan 2000 y l  ko-
nut ara t rmalar na göre TRC1 Böl-
gesinde 375.545 hane (Gaziantep 
284.213, Ad yaman 104.577, Kilis 
22.755) mevcuttur. Bölgedeki be-
lediyelerin numarataj bürolar ndan 
al nan konut say s  ve k rsalda bulu-
nan konutlar n toplam  Gaziantep’de 
347.000, Ad yaman’da 120.000 ve 
Kilis’de 25.000 civar  oldu u yakla k 
olarak tespit edilmi tir. TÜ K taraf n-
dan 2000 y l nda yap lan ara t rma 
sonuçlar na göre konutlardaki mülki-
yet durumu tablodaki gibidir. Nüfusun 

büyük ço unlu unun ev sahibi oldu-
u, kirac  oran n n ise kent merkezi 

büyüdükçe artt  görülmektedir.  

Ayn  ara t rma sonuçlar na göre 
TRC1 Bölgesi illerinin 2000 y l  konut 
stoklar  ço unlukla 3 ve 4 odadan 
olu tu u anla lmaktad r. ki odal  ko-
nutlar n oransal olarak en çok Kilis 
ve Gaziantep’de bulunmas  bu illerin 
de i ken sosyo-ekonomik tabakala-
ra sahip oldu unun bir göstergesidir. 
Ad yaman’da be  ve daha fazla odal  
konutlar n fazlal  da paralel bir gö-
rüntü sunmaktad r.

  Mülkiyet durumu  

Toplam 
hanehalk  

say s Ev sahibi Kirac

 
Lojmanda 

oturan

Ev sahibi 
de il 

ama kira 
ödemeyen Di er Bilinmeyen

Toplam 15 070 093 10 290 843 3 604 367  310 347  730 065   452  9 019

Ad yaman  104 577  79 860  17 884  2 488  3 655   549   141

Gaziantep  248 213  162 888  65 738  3 777  13 262  2 349   199

Kilis  22 755  17 289  3 884   436   999   96   51

Tablo 7. Konut Sto u ncelemesi 1 (Kaynak: TU K 2001)
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2000 y l  ara t rma sonuçlar na göre 
TRC1 Bölgesi toplam konut sto-
kunun yakla k %1,1’inde tuvalet, 
%3,6’s nda banyo, %2,7’sinde mut-
fak, %5,8’inde ise içme suyu hatt  
bulunmamaktad r. Ad yaman ilinin 
bu ba l klar alt nda oransal olarak en 
yüksek de erlere sahip olmas  do ru-
dan fakirlik göstergesi olarak yorum-
lanabilir. 

4.3.1.3 Konut Sat lar

Türkiye genelinde ve 26 istatistik s n f-
lama bölgesinde gerçekle en konut 

sat lar  verileri TÜ K taraf ndan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlü ü’nün 
TAKB S sistemine dayal  olarak çey-
rek dönemler itibariyle aç klanmak-
tad r. Ad yaman, Gaziantep ve Kilis 
illeri konut sat lar n n birlikte yer ald  
TRC1 istatistikleri, bölgenin dönemlik 
konut sat  de i imlerini de göster-
mektedir. TRC1 Bölgesi 2009 y l  top-
lam konut sat  15.577 iken, 2010 y -
l nda 11.103, 2011 y l  ilk yar s nda ise 
6.397  olarak gerçekle mi tir. 2010 
y l  konut sat lar  gerilemi ken 2011 
y l  ilk alt  ay nda tekrar art  gözlem-
lenmi tir.

Toplam 
hanehalk  

say s  

                                                                                         
Oda 

say s    

1 2 3 4 5+ Bilinmeyen

Toplam 15 070 093  242 082 1 443 730 5 607 870 6 126 409 1 628 587  21 415

Ad yaman  104 577  1 461  9 737  37 481  38 218  17 168   512

Gaziantep  248 213  8 341  53 085  101 854  69 532  14 804   597

Kilis  22 755   981  6 139  9 132  4 990  1 406   107

Tablo 8. Konut Sto u ncelemesi 2 (Kaynak: TU K 2001)
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Türkiye Dönemlik De i im 
Oran  %

TRC1 Dönemlik De i im 
Oran  %

2008 Q1 112.168 2.196

2008 Q2 113.088 0,82 2.273 3,51

2008 Q3 109.333 -3,32 2.994 31,72

2008 Q4 92.516 -15,38 2.130 -28,86

2009 Q1 108.861 17,67 3.099 45,49

2009 Q2 194.743 78,89 5.618 81,28

2009 Q3 111.913 -42,53 3.439 -38,79

2009 Q4 116.229 3,86 3.401 -1,10

2010 Q1 85.857 -26,13 2.708 -20,38

2010 Q2 90.270 5,14 2.546 -5,98

2010 Q3 83.697 -7,28 2.846 11,78

2010 Q4 97.517 16,51 3.003 5,52

2011 Q1 91.071 -6,61 3.088 2,83

2011 Q2 107.308 17,83 3.309 7,16

Tablo 9. Konut Sat lar  (Kaynak: TU K 2011)
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4.3.1.4. Konut Talebi

Konut talebinin en önemli unsuru ih-
tiyaç kaynakl  taleptir. htiyaç kaynakl  
talebin en önemli belirleyicisi ise ev-
lenmeler ile olu an ilave hane halk d r. 
Yeni hane halk n n talebi ya mevcut 
stok ile yada yeni yap lacak konutlar 
ile kar lanmaktad r. 

2007 y l ndaki küresel ekonomik krizin 
etkisiyle Türkiye genelinde oldu u gibi 
TRC1 Bölgesi illerinde de evlenme 
say s  azalm , bo anmalar artm t r. 
Evlenme ve bo anmalar de erlen-
dirildi inde Gaziantep ilinde 15.000, 
Ad yaman ilinde 6.000 ve Kilis ilinde 
1.100 evli çift için senelik ortalama 

konut ihtiyac  do maktad r. 

htiyaç kaynakl  talebin di er belirle-
yicisi üniversite ö rencileridir. TRC1 
Bölgesinde son y llarda kurulan özel 
üniversiteler ile beraber be  üniversite 
faaliyet göstermektedir.

Tablodaki verilerden anla laca  gibi 
gerek devlet gerekse özel üniversite-
lerin ö renci say s  h zla artmaktad r. 
Bu art  ile birlikte TRC1 Bölgesi ko-
nut talebinin yükselece i beklenmek-
tedir. Gaziantep için 8.000, Ad yaman 
için 2.000 ve Kilis için 1500 ki ilik ba-
r nma ihtiyac  senelik olarak ö renci 
yurdu yada konutlarla kar lanmak-
tad r.

Ad yaman
Evlenme Bo anma

Gaziantep
Evlenme Bo anma

Kilis
Evlenme Bo anma

2007 7.023 419 17.035 1.509 1.444 75

2008 6.417 417 16.948 1.621 1.312 107

2009 6.042 504 15.741 1.942 1.192 106

2010 5.951 435 15.540 2.228 1.276 106

Tablo 10. Evlenme ve Bo anma statistikleri (Kaynak: TU K 2011)
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4.3.2. Konut Sektörü Öngörüleri

TRC1 Bölgesi konut sektörüne ili kin 
öngörüler 2015 y l na kadar üç ba -
l k alt nda incelenecektir: hane halk  
say s  art l  konut ihtiyac , kentsel 
dönü üm kaynakl  konut ihtiyac  ve 
yenileme kaynakl  konut ihtiyac . Ön-
görülere ait hesaplamalarda kabul 
edilen oransal de erler il ve ilçe bele-
diyeleri ile yap lan görü meler sonras  
yakla k olarak tespit edilmi tir.

4.3.2.1. Hane Halk  Say s  Art l  
Konut htiyac

Gaziantep ilinin 2010 y l  hane say -
s  350.000 iken nüfus art  ile 2015 
y l nda 374.736 olmas  beklenmek-
te, bu de i ime ba l  olarak 28.000 
konut ihtiyac  öngörülmektedir. Ayn  
ekilde Ad yaman ilinin 15.000, Kilis 

ilinin ise 2.300 hane halk  say s  art l  
konut ihtiyac  öngörülmektedir. 

4.3.2.2. Kentsel Dönü üm 
Kaynakl  Konut htiyac

Arslan’ n (2007) “www.konut.gov.tr” 
kaynakl  aç klamas na göre Türkiye 
genelindeki konutlar n %62’sinin yap  
ruhsat  bulunmakta, in aat ruhsatlar  
yerine yap  kullan m izinleri dikka-
te al nd nda bu oran %33’e kadar 
dü mektedir. Bu oran göz önüne al -
narak, Gaziantep ili genelinde yer alan 
toplam 350 bin konuttan yakla k 
%60’ n  kaçak konutlar n (yap  ruhsa-
t  olmayan yada yap  ruhsat na ayk r  
in a edilmi ) olu turdu u dü ünül-
mektedir. Bu konutlardan her y l %3 
oran nda kentsel dönü üm yap laca  
varsay ld nda Gaziantep için 6000 
adet kentsel dönü üm kaynakl  konut 
ihtiyac  olaca  öngörülmektedir.

Ad yaman ili genelinde kaçak konut 
oran  %50 olarak dü ünüldü ünde 
y ll k %3 kentsel dönü üm hesab  

Gaziantep 
Üniversitesi

Ad yaman 
Üniversitesi

Kilis 
Üniversitesi

Zirve 
Üniversitesi

Gazikent 
Üniversitesi

2009 17.200 9.530 2.800 800

2010 22.600 11.650 4.100 1950 150

2011 29.000 13.400 6.000 3000 850

Tablo 11. Üniversite Mevcutlar  
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ile 2000, Kilis ili geneli için ise ayn  
oranlar ile 400 adet kentsel dönü üm 
kaynakl  konut ihtiyac  ortaya ç kmak-
tad r.

4.3.2.3. Yenileme Kaynakl  
Konut htiyac

Bina yap m y llar  itibari ile de erlen-
dirildi inde 2010 y l nda Gaziantep’de 
50 ya  ve üzeri konut say s n n 30 bin 
civar nda oldu u tahmin edilmektedir. 
Fiziki ömürlerini tamamlayan binalar n 
yenilenme ihtiyac  do mu , bu kap-
samda her y l 1500 konutun yenile-
nece i varsay lmaktad r. Bu say  Ad -
yaman için 500, Kilis için 100 konut 
olarak hesaplanmaktad r.

4.4. De erlendirme

Üç ba l k alt nda incelenen konut 
sektörü öngörüleri birle tirildi inde 
2010-2015 y llar  aras  Gaziantep ilin-
de 65.500, Ad yaman ilinde 27.500, 
Kilis ilinde 4.800, TRC1 Bölgesi’nde 
ise toplam 97.800 adet konut ihtiyac  
öngörülmektedir. Yap  ruhsat  ve yap  
kullan m izin belgesi say lar na bak ld -

nda TRC1 Bölgesi illerinde üretilen 
konutlar ile öngörülen konut ihtiya-
c n n kar lanmad  anla lmaktad r. 
Söz konusu  %50’lik büyük fark n ise 
k rsal (mücavir alan s n rlar  d nda) 
ve kaçak (yap  ruhsat  bulunmayan) 
konutlar ile kar land  dü ünülmek-
tedir.

Hane Halk  
Say s  Art  

Kaynakl

Kentsel 
Dönü üm 
Kaynakl

Yenileme 
Kaynakl

Toplam

Gaziantep 28.000 30.000 7.500 65.500

Ad yaman 15.000 10.000 2.500 27.500

Kilis 2.300 2.000 500 4.800

Tablo 12. TRC1 Bölgesi 2010-2015 Y llar  Aras  ller Baz nda Konut htiyac
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“Mimarl k biçim haline gelmi  

ya amd r.”

Frank Lloyd Wright

H zl  kentle me ile ortaya ç kan konut 
ihtiyac  TRC1 Bölgesi illerinde olduk-
ça belirgindir. Be  y ll k konut ihtiyac -
n n 100.000 adet oldu u öngörüsüne 
dayanarak yeni yap lacak konutlar n 
bölge genelindeki konut sto una 
oranland nda niceliksel büyüklü ü 
anla lmaktad r. Önceki bölümlerde, 
bulundu umuz zamana dek üretile-
gelmi  konutlar ile Türkiye’deki ko-
nut sto u yaz msal ve görsel olarak 

incelenmi , ele tirel bir bak  aç s  
sunulmu , ça da  konut örnekleri 
payla lm t . Toplu konut, kooperatif-
çilik, yapsatç l k ve gecekondu olarak 
grupland r lan konutlar n görülebilir 
anlamda tektiple ti i, insan ölçe in-
den uzakla t , sosyal ve psikolojik 
ihtiyaçlar  kar lamakta zorland  ve 
kli eler halinde topluma dayat ld  
ayr ca ifade edilmi ti. 

5. Saha Ara t rmas
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Söz konusu kli e gerçekli ine örnek 
olarak Türk Ailesinin Ya ad  Mekan-
lar ve Konutlara li kin E ilimler (1999) 
adl  ara t rman n “Türkiye’de toplam 
nüfusun %92’lik k sm  bahçeli bir 
evde ya amak istemektedir”  sonucu 
oldukça çarp c d r. Türkiye’de nüfus 
art  ve kentle meye paralel olarak 
konut üretiminin çok h zla artt  ve 
konut arz n n de i ik bölgelerde yat -
r mc  taraf ndan çerçevesinin çizildi i 
ve tasar mc n n ortaya koydu u stan-
dartlar üzerinden üretildi i bilinmek-
tedir. Üretilen projeler, uluslararas  
ortamlarda kabul görmü  bir de erler 
sistemine ba l  olmadan planlanmak-
tad r. Hem kentsel tasar m hem de 
yap  tasar m  aç s ndan çeli kili ürün 
ve standartlar söz konusudur (MAT-
PUM, 2010). Benzer ekilde konut 
konusunda biçimsel de er alanla-
r n n, normlar n olu mad  söylen-
mektedir. Standart anlay  ise ancak 
bu de er alanlar  saptand ktan sonra 
olanakl d r.

Söz konusu de er alanlar n  sap-
tamakta yard mc  olacak çal ma-
lardan birisini Carmona sunmu tur. 
Carmona’ya (2001) göre konut al -
m nda insanlar n kararlar n  etkileyen 
yedi faktör mevcuttur: 

• Fiyat (price)
• Yer (locality) 
• Kentsel tasar m (urban design)
• Konut tasar m  (house design)
• Ya anabilirlik (livability)
• Konut özellikleri (features)
• Yap  (construction)

Konut sakinleri aras nda yap lan ara -
t rmaya göre ya anabilirlik ve kent-
sel tasar m (özellikle evin ferahl  
ve kentsel çevrenin tasar m ) en çok 
önemsenen faktör olarak tespit edil-
mi tir. mamo lu (1996) Türkiye’deki 
konut mü terilerinin tercihleri üzerine 
yapt  ara t rma sonucu ekonomik 
faktörler, arazi ve mahalle karakteris-
ti i, evin güzelli i ve estetik de erlen-
dirme ile ula m gibi faktörleri belirle-
mi tir. Konut karakteristi i konulu bir 
ba ka ara t rman n sonuçlar nda alt  
faktör öne ç kmaktad r; uygun çevre, 
güvenlik, konfor, müstakil kullan m, 
be eni, dü ük maliyet, mahremiyet 
ve sosyal imkanlar (O’Brien, 2002). 
Her üç ara t rmada da ekonomik fak-
törler en üstte yer almaktad r. Al c  için 
önemli olan ekonomik faktör üretici 
ve sat c  için de üphesiz ön plan-
dad r. Ekonomi temelli tüketim anla-
y n n sonucu arsa  yatlar  kentlerde 
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artarken, konut yat r mc s  çözümü en 
rantabl uygulamay  kullanmakta bul-
mu , birbirinden ba ms z ve ada içi 
apartmanlar yayg nla m t r.

Türkiye nüfusunun %92’sinin bahçeli 
bir konutta ya ama iste i ve mimari-
nin tarihsel süreci ile bilim ve tekno-
lojinin geldi i seviye dü ünüldü ünde 
basit anlamdaki apartman tipolojisi 
insan beklentileriyle örtü memekte-
dir. Bu kapsamda yap lacak ara t rma 
söz konusu beklentileri tespit etmek 
hede  ndedir.

5.1. Ara t rman n Amac  ve 
Önemi

5.1.1. Amac

TRC1 Bölgesi Konut Raporu içerisin-
deki saha ara t rmas n n amac , tarihi 
ve teorik bilgilerin nda ortaya ko-
nulan konut tasar m n  incelemek, ko-
nuta ait de er alanlar ndan birisi olan 
mimari yakla mlar  de erlendirmek, 
yeni yap lacak konutlar için alg  ve ta-
lebe dair ç kar mlar sa lamak, karar 
vericiler, yat r mc lar ve ilgili meslek 
mensuplar na bu kapsamda geni  bir 
bak  aç s  sunmakt r.

5.1.2. Önemi

TRC1 Bölgesi mevcut konut sto u-
nun be  y l içerisinde (2010-2015) 
100 bin artmas  öngörülmektedir. Bu 
say  mevcut konut sto unun be te 
birine yak n olup oldukça h zl  bir bü-
yümeye i aret etmektedir. AB üye-
lik sürecinin içinde bulundu umuz 
dönemde, kent ve konutlar m z n da 
AB standartlar  düzeyine ula mas  
hede  endi inde; kullan c lar n alg  ve 
beklentileri, mimarl k mesle i nda 
oldukça yüksek katk  sa layaca  dü-
ünülmektedir.

Konut çevresi standartlar , ülke bütü-
nünde, k rda ve kentte AB standartlar  
düzeyine ç kar lmal d r. 2023 y l nda 
ça da  uygarl k düzeyine ula m  ve 
AB’nin sayg n bir üyesi olmay  amaç-
layan ülkemiz, konut sorununa, di er 
bütün sorunlar  ile beraber çözüm 
bulmak zorundad r. Ülkede tüm in-
sanlar n 21.yüzy l uygarl na yara r 
düzeyde gerçekle tirilmi  yerle im 
birimlerinde ya amalar n  sa lamak, 
üretken hale getirmek, ekonomiye 
kazand rmak, ula lmak istenen den-
geli kalk nman n ba l ca ön art d r. 
Yozla an, köyle en kentlerimize hak 
ettikleri ki ilikleri kazand rmak, k rsal 
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yörede ya am artlar n  uygar dünya 
seviyesine ç karmak uzun dönem he-
de  erimiz olmal d r. (Konut Özel hti-
sas Komisyonu Raporu, 2000)

5.2. Problemler

Konutlar n planlanmas  ve tasar m  
insanl k tarihi boyunca organize bir 
niyet ve ak l ile yönetilmi , insanlar n 
hayatlar na yön vermekle kalmam , 
toplum hayat nda sahne alan yeni 
aray lar n oda  olmu tur. Konut, 
toplumsal de erlerin ortaya ç kma-
s nda sosyal odaklar haline gelirken 
ayn  zamanda birey ya ant s n n en 
önemli unsurlar ndan birisidir. Birey ve 
toplum hayat nda son derece büyük 
öneme sahip konut, mimarisi ile ge-
ni  kapsaml  olarak irdelenmek duru-
mundad r. Ancak kentlerimizde üreti-
len konutlar n kli e, tekrar ve taklitler 
ile üretildi i, insan ihtiyaçlar n n, bilim-
sel verilerin gerisinde yer ald  dü ü-
nülmektedir. Bu kapsamda insanlar n 
konut konusundaki alg  ve beklentile-
rinin tespiti bu ara t rman n problem 
alan n  olu turmaktad r.

5.3. Varsay mlar

Ara t rmada kullan lan temel varsa-
y mlar unlard r;

• Kat l mc lar n, ara t rmada kullan -
lan anket formunu do ru ve içten 
yan tlad klar  ve içinde bulunduklar  
ortam  de erlendirebilecekleri kabul 
edilmi tir.

• Ara t rmada kabul edilen veri top-
lama tekni i (anket) ile konut alg  ve 
beklentileri Gaziantep ilinde ölçebi-
lecek durumdad r.

5.4. S n rl klar

Ara t rma a a da belirtilen hususlar-
da belli s n rl l klara sahiptir; 

• Anket formunda yer alan sorular 
“Konut Alg  ve Beklentileri Analizi” 
ile s n rl d r.

• Ara t rma, veri toplama tekni inde 
(ankette) yer alan de i kenlerle s -
n rl d r.

• Ara t rma, Gaziantep ilinde ikamet 
eden 100 örneklem ile s n rl d r.

5.5. Hipotezler

• Mevcut konut sto unun yap sal, 
mekansal ve ya amsal kalitesi dü-
üktür.

• Konut aç n  gidermek üzere in a 
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edilen TOK  konutlar  alt gelir grubu 
taraf ndan daha çok be enilmekte-
dir.

• Tasarlanm  konutlar ve modern 
mimari alg y  yüksek oranda pozitif 
etkilemektedir.

• Sokak, avlu, bahçe ve meydan gibi 
çevresel içerikler önemli kentsel ta-
sar m unsurlar  olup talebi art rmak-
tad r.

• Geleneksel konut mimarisi evrensel 
söylemin bir ürünüdür ve süreklili in 
diline sahiptir. Bu özelli i ile her dö-
nem be eni toplamas  gerekmekte-
dir.

• Gelece in konutu esnek ve i levsel, 
sürdürülebilir, sade bir esteti e sa-
hip ve ekonomik olmal , kent bütü-
nü dü ünülerek tasarlanmal d r.

5.6. Yöntem

Saha ara t rmas  görsel döküman-
lar üzerinden sürdürülmü , seçilen 
örnek konut projelerinin çe itli para-
metreleri tespit edilmeye çal lm t r. 
Yap lan tespit, alg sal bir çal ma olup 
insanlar n mevcut konut memnuniyeti 
ve gelecek beklentileri ara t r lm t r. 

Bu ara t rma kapsam nda seçilecek 
projeler yayg n mimari uygulamalar n 
ba ar l  örnekleri olup, örnekler aras  
farkl l klar n sa lanmas  gözetilmi tir. 
Bu kapsamda rapor metni içerisinde 
örnek olarak yer verilen ça da  konut 
projelerinden dört tanesi saha ara t r-
mas nda kullan lm t r. Seçilen bu mo-
dern konut projeleri kent içi ve yo un 
uygulamalar olup az yo unlu a sahip 
banliyö (sub-urban) konut tipolojileri 
ara t rmada kapsam d  tutulmu tur.

• Borneo Sporenburg, Amsterdam 
(sokak dokusu)

• Evidea, stanbul (avlu dokusu)

• Loft Bahçe, stanbul (monoblok 
yap )

• Tubingen Südstadt, Tubingen (ma-
halle dokusu)

Bu dört ba ar l  proje ile mimari kon-
sept ve doku yakla mlar  sorgulan-
m , alg  ve talepler tespit edilmeye 
çal lm t r. Yerel mimari ve ba lam 
tart malar  kapsam nda tarihi Antep 
Evi (Anadolu Evleri) ile kimliksizle en 
kentler tart malar  kapsam nda TOK  
Seyrantepe Konutlar  di er örnek-
ler ile beraber anket sorular  aras na 
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eklenmi tir. Yedinci proje olarak ise 
örneklemin ya ad  ev belirlenmi -
tir. Her projeye ait bir adet A3 pos-
ter haz rlanm , bu posterde genel 
görünüm, cephe, iç mekan ve detay 
foto ra  ar na yer verilmi tir. Görseller 
üzerinden tespit edilmesi güç olan 
ekonomik faktörler ve kent ba la-
m ndaki yer kavram  ara t rma d  
tutulmu tur. Carmona, mamo lu ve 
O’Brien’ n çal malar ndaki al c n n 
gözünden faktörler ile kullan c n n ön-
cülleri gözetilmi , bu kapsamda mah-
remiyet ve sosyallik ilave edilmi , a a-

daki s ralama uygun bulunmu tur:

• Yap sal kalite (construction)

• Mekansal kalite (spaciousness)

• Ya amsal kalite (livability)

• Mahremiyet (privacy)

• Sosyallik (sociability)

• Tasar m (house design)

• Kentsel Tasar m (urban design)

Söz konusu faktörler üzerinden yap -
lacak puanlama (1: çok kötü, 2: kötü, 
3: orta, 4: iyi, 5: çok iyi) ile projeler 
de erlendirilmi  olup anket metninde 

yer alan di er sorular n katk s yla hal-
k n genel yakla m , projeler üzerin-
deki alg s  ve gelecekteki kullan c  ta-
lepleri peki tirilmeye çal lm , örnek 
projelerin mukayesesi hede  enmi tir. 

Ara t rman n yöntemi, ara t rman n 
nas l bir yol izlenerek gerçekle tirile-
ce ini aç klayan kavramsal çerçeve, 
varsay mlar, kapsam ve s n rl l klar, ve-
rilerin toplanmas  ve de erlendirilmesi 
ile ilgili bilgilerden olu maktad r.

5.6.1. Model

Kavramsal çerçevede ara t rmada 
kullan lacak olan model ve tan mlar 
aç klanacakt r. Ara t rmada, tan m-
lay c  ve aç klay c  bilgiler elde etmek 
için SPSS modeli kullan lm t r.

5.6.2. Evren ve Örneklem

Ara t rman n evreni Gaziantep ilidir. 
Çal mada üst, orta ve alt gelir grup-
lar  dikkate al nacak, söz konusu il 
özelinde sonuçlar almak hede  en-
mi tir. 

S n rl  say da bilgilerin yeterli oldu u 
durumlarda bilgi y nlar yla u ra -
mak anlams zd r (Gökçe, 1988). Bu 
kapsamda tabakal  örnekleme meto-
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tu seçilmi  olup, tabakal  örnekleme, 
s n rlar  belirlenmi  bir evrende alt ta-
bakalar veya alt birim gruplar n n var 
oldu u durumlarda kullan l r. Burada 
önemli olan, evren içindeki alt taba-
kalar n varl ndan yola ç karak evren 
üzerinde çal makt r (Y ld r m & im-
ek, 2005). Gere inden fazla bilgi 

toplanmas  ekonomik yönden isra-
fa yol açt  gibi, gere inden az bilgi 
toplanmas  da amaca ula amama 
tehlikesine yol açar (Özçelik, 1981). 
Yaz c o lu ve Erdo an’ n (2003) olu -
turdu u tabloya göre, 100.000 ile 
1.000.000 evren büyüklü ü aras nda 
96 adet örneklem %10 hata pay  ile 
do ru sonuç vermektedir. 340.000 
haneye sahip Gaziantep için ara t r-
ma kapsam nda 100 adet örneklem 
yap lacakt r. Örneklemler üst, orta ve 
alt gelir gruplar  içerisinde belirlenen 
tabakalardan rastgele seçilecektir. 
Analiz kapsam nda ele al nacak Ga-
ziantep ili için üç örneklem bölgesi 
seçilmi tir:

• brahimli (üst gelir)

• Kavakl k (orta gelir)

• Düztepe (alt gelir)

Her tabaka için kentin sosyo ekono-

mik da l m na uygun örneklem say -
lar  belirlenmi , 16 üst gelir, 68 orta 
gelir, 16 alt gelir grubu ile toplamda 
100 kat l mc  elde edilmi tir. Bu sonuç 
%10 hata pay  ile Gaziantep ilinin ge-
nel görüntüsünü vermesi beklenmek-
tedir.

5.6.3. Veri Toplama Arac

Saha ara t rmas  görsel dökümanlar 
üzerinden sürdürülmü , seçilen örnek 
konut projelerinin çe itli parametrele-
ri tespit edilmeye çal lm t r. Yap lan 
tespit, alg sal bir çal ma olup insan-
lar n mevcut konut memnuniyeti ve 
gelecek beklentileri ara t r lm t r. Bu 
ara t rma kapsam nda seçilecek pro-
jeler yayg n mimari uygulamalar n ba-
ar l  örnekleri olacak, örnekler aras  

farkl l klar n sa lanmas  gözetilmi tir.  

ki er ki ilik gruplar halinde ç k lan 
ara t rmalarda örneklemler i yerle-
ri ve konutlar içerisinden belirlendi i 
gibi sokaktan, esna  ar aras ndan, 
AVM’lerden, mahalle kahveleri ve 
toplum merkezlerinden de seçilmi -
tir. Anket sorular yla ilgili do abilecek 
karma ay  önlemek için her örnek-
lemeye iki dakikal k bir bilgilendirme 
yap lm t r. Bu bilgilendirme tek sayfa-
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l k yaz l  bir döküman olup terminoloji 
ve projeler hakk nda bir-iki cümlelik 
aç klamalar eklindedir. Anketörler 
taraf ndan okunduktan sonra sorular 
cevaplanm , her anket yakla k 10 
dakika sürmü tür.

Anketin güvenirlili i aç s ndan yap -
lan testin sonucu (Cronbach alpha) 
sorulara göre 0,70-0,95 aral nda 
de i ken olup ortalama 0,85 olarak 
bulunmu tur.

5.6.4. Verilerin Analizi

Analiz süreci kapsam nda saha çal -
mas  sonras  elde edilen anket form-
lar  dijital ortama aktar lm , bu i lem 
için kullan lan program “excel 2007” 
olmu tur. Üst, alt ve orta gelir gru-
bu örneklemler bir arada listelenmi , 
anket formunda yer alan sorular için 
ayr  sayfalar olu turulmu tur. Sonuç 
olarak elde edilen veriler ortalamaya 
vurulmu , projelerin birbirleriyle mu-
kayesesi elde edilmi tir. Söz konu-
su kar la t rma, bir önceki ba l kta 
belirlenen yedi faktör (yap sal kalite, 
mekansal kalite, ya amsal kalite, 
mahremiyet, sosyallik, yap  tasar m  
ve kentsel tasar m)  üzerinden sa -
lanm t r.
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ekil 74. Poster 1 (Borneo 
Sporenburg, Amsterdam)
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ekil 75. Poster 2 
(Evidea, stanbul)
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ekil 76. Poster 3 
(Loft Bahçe, stanbul)
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ekil 77. Poster 4 
(Tubingen Südstadt)
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ekil 78. Poster 5 
(Anadolu Evleri, Gaziantep)
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ekil 79. Poster 6 
(Seyrantepe TOK  Konutlar , 
Gaziantep)
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5.7. De erlendirme

Elde edilen sonuçlar alt ba l klar ha-
linde incelenecektir. Üst, alt, orta ve 
genel de erlendirme sonuçlar  tablo-
da yer almakta olup projeler baz nda 
sonuçlar tespit edilmi tir.

5.7.1. Yap sal Kalite

Yap sal kalite somut bir ölçüt olup ya-
p n n tektonik ifadesidir. Yap n n  ziki 
kalitesi olarak aç klanm  ve malze-
me, uygulama, sa laml k gibi unsur-
lar n göz önünde bulundurulmas  ge-
rekti i örneklemlere hat rlat lm t r. 

Anket sonuçlar na göre en yüksek 
yap sal kalite puan n  Anadolu Evleri 
(Geleneksek doku) elde etmi  olup, 
tüm gelir gruplar  aç s ndan birinci 
s radad r. Alt gelir grubu taraf ndan 
daha yüksek puanland  gözlemle-
nen geleneksel doku örne i konut, 
ta  duvarlar  ve geleneksel yap  tek-
nikleri ile genel alg da öne ç kt  dü-
ünülmektedir. Loft Bahçe (monoblok 

yap ) ald  puanlama aç s ndan ikinci 
s rada yer al rken farkl  gelir gruplar  
için s ralama de i memi tir. Borneo 
Sporenberg (sokak dokusu) ve Evi-
dea Çekmeköy (avlu dokusu) s ras yla 
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üç ve dördüncü s rada yer al rken 4,0 
puana yakla arak yap sal kalite an-
lam nda iyi olarak de erlendirilmi tir. 
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu) 
yap sal kalite olarak be inci s rada 
bulunurken örneklem konutu ve Sey-
rantepe TOK ’nin üzerinde yer alm -
t r. Örneklem konutunun Seyrantepe 
TOK  üzerinde yer almas  ve alt gelir 
grubu konutlar n n Seyrantepe TOK  
ile yap sal kalite aç s ndan yakla k 
e it puan almas  dikkat çekici bu-
lunmu tur. En dü ük yap sal kalite 
puan n  Seyrantepe TOK ’nin almas  
a rt c  olmakla beraber yüksek yap l  

toplu konut olmas  sebebiyle böyle bir 
sonucun ortaya ç kt  muhtemel de-
erlendirilmi tir.

5.7.2. Mekansal Kalite

Mekansal kalite karma aya sebep 
açmayacak ekilde iç mekan olarak 
s n rland r lm  ve somut kar l klar ile 
ifade edilmi tir. Yap n n ferahl , do al 

k almas , temiz hava ile ili kisi, orta-
m n ya ayanlar için sa l kl  bir mekan 
olarak örneklemlere aç klanm t r.

Anket sonuçlar nda mekansal kalite 
aç s ndan en yüksek puan  Anadolu 

ekil 81. Mekansal Kalite De erlendirmesi
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Evleri (geleneksel doku) elde etmi  
olup tüm gelir gruplar  için sonuç yak-
la k e ittir. Alt gelir gelir grubu taraf n-
dan daha çok be enilen geleneksel 
doku konutu üst gelir grubu için ikinci 
s rada yer alm t r. Anadolu Evleri’nin 
mekansal kalite sonucunda yüksek 
tavan, kl  ve ferah odalar ile avlu 
faktörünün etkin oldu u ç kar m  ya-
p labilir. kinci s rada Loft Bahçe (mo-
noblok yap ) yer almakta olup üst gelir 
grubu taraf ndan birinci olarak puan-
lanm t r. Sundu u modern ya am 
tarz  ve mimarisi itibariyle rezidans 
denilebilecek Loft Bahçe için üst gelir 
grubunun mekansal kalite alg s  ola-

and r. Üç ve dördüncü s rada s ra-
s yla Evidea Çekmeköy (avlu dokusu) 
ve Borneo Sporenberg (sokak doku-
su) bulunmakta olup örneklem konu-
tunun hemen üzerindedir. Örneklem 
konutunda alt gelir ve üst gelir ara-
s nda belirgin bir mekansal kalite fark  
tespit edilmi  olup ortalama puanlara 
göre Tubingen Sübstadt’  (mahalle 
dokusu) geride b rakm t r. Mahalle 
dokusu örne inin az puanlanmas n n 
sebebi nüfus yo unlu u olarak yo-
rumlanm t r. Seyrantepe TOK  son s -
rada yer almakta olup sadece alt gelir 
grubu taraf ndan ortan n üzerinde be-

eni ile kar lanmakta, mekansal kali-
te aç s ndan alt gelir örneklem konut-
lar ndan üstün görülmektedir. Üst ve 
orta gelir örneklemler için Seyrantepe 
TOK  mekansal kalite aç s ndan kötü 
olarak de erlendirilmi tir. Seyrante-
pe TOK  konutlar n n mekansal kalite 
aç s ndan ald  sonuç kat  ve k s tl  iç 
mekan çözümleri ile ili kilendirilmi tir.

5.7.3. Ya amsal Kalite

Ya amsal kalite somut ölçütlerin d -
nda bir faktör olup konutun tan m-

lad  mekanda gerçekle ecek ruhsal 
ve  ziksel aktiviteler ile kar lanmakta 
olan insan ihtiyaçlar n n sonucu, yap -
n n kullan c s na sunaca  ya ant n n 
kalitesidir.

Anket sonuçlar na göre Anadolu Ev-
leri (geleneksel doku) en yüksek pu-
an  alan konut projesi olmu tur. Her 
üç gelir grubunun yakla k olarak e it 
puanlad  geleneksel doku konutu-
nun ya amsal kalite sonucunda en 
büyük etken d  alan ili kisi (aç k ko-
ridor ve avlu) olarak yorumlanm t r. 
kinci s rada yer alan Loft Bahçe (mo-
noblok yap ) üst gelir grubu taraf ndan 
ilk s rada de erlendirilmi tir. Bir rezi-
dans örne i olarak üst gelir grubuna 
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hitap eden yap , sundu u ya ant  ile 
beklenen sonucu vermi tir.  Evidea 
Çekmeköy (avlu dokusu) ortalamada 
üçüncü olurken alt gelir grubu taraf n-
dan ya am kalitesi en yüksek konut 
projesi olarak seçilmi tir. Genellikle 
s k k mahallelerde ve aç k alan im-
kanlar  k s tl  konutlarda ya ayan alt 
gelir grubu için Evidea Çekmeköy 
kullan c s na sundu u d  mekan im-
kanlar  ile ideale yak n bir ya am kali-
tesine sahip oldu u dü ünülmektedir. 
Borneo Sporenberg (sokak dokusu) 
dördüncü s rada bulunurken müstakil 

konut yap s  ve d  mekanla kurulan 
güçlü ili kiler sebebiyle üst s ralarda 
yer alan örneklere oldukça yak n so-
nuç alm t r. Tubingen Sübstadt (ma-
halle dokusu) günümüz kentlerindeki 
yo unluklara yak n bir de ere sahip 
oldu u için örneklem konutu ile yak n 
puanlara sahiptir, ancak alt gelir tara-
f ndan daha çok be enilmi tir. Örnek-
lem konutlar n n puanlar na bak ld n-
da, üst gelir grubu konutlar  ya amsal 
kalite aç s ndan belirgin bir fark gös-
termi tir. Alt gelir grubu konutlar  ile 
Seyrantepe TOKi’nin ya amsal kali-

ekil 82. Ya amsal Kalite De erlendirmesi
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tesi k yasland nda yakla k denk bir 
sonucuna ula lm t r. Üst gelir grubu 
kat l mc lar Seyrantepe TOK ’nin ya-
am kalitesini kötü olarak puanlam -

t r. Seyrantepe TOK ’nin ya am kalite-
sinin dü ük ç kmas na gerekçe s k k 
konut planlar , d  mekan ile kurulan 
ili kinin zay   ve bloklar n kat say s  
olarak akla gelmektedir.

5.7.4. Mahremiyet

Kelime anlam  itibariyle mahremiyet 
gizlilik olarak tan mlanmaktad r, mi-
mari anlamda ise birey ve aile hayat -

n n gizlili i, kapal l , özel yap s  sebe-
biyle rahats z edilmeme gere i olarak 
yorumlanmaktad r. 

Anket sonuçlar nda mahremiyet fak-
törüne ait puanlama sonucu Anado-
lu Evleri (geleneksel konut) tüm gelir 
gruplar  için yakla k e it puanlar ile 
aç k ara fark gösterek birinci s rada 
yer almaktad r. D a kapal  özel avlu ve 
yüksek sokak duvarlar n n bu sonuca 
katk  sa lad  ç kar m  mümkündür. 
Mahremiyet aç s ndan ikinci s rada 
gelen Loft Bahçe (monoblok yap ) alt 
gelir grubu taraf ndan daha çok be-

 

ekil 83. Mahremiyet De erlendirmesi
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enilmi tir. Bu duruma sebep kullan -
c s na sunulan modern ya ant , ba -
ka bir deyi le kapal  hayat tarz  olarak 
de erlendirilmi tir. Üçüncü s rada yer 
alan örneklem konutu günümüz kent-
lerinin, özellikle apartman konutlar n 
mahremiyet konusundaki ba ar s n  
ortaya koymu tur. Örneklem konutu 
alt ve üst gelir gruplar  aras ndaki fark 
ise dikkate de er bulunmu tur. Bor-
neo Sporenberg (sokak dokusu) her 
biri soka a aç lan müstakil konutlara 
sahip olmas  sebebiyle mahremiyet 
aç s ndan dördüncü s rada yer alm -
t r. Evidea Çekmeköy (avlu dokusu) 
sundu u modernist ya ant  ile daha 
çok alt gelir grubu taraf ndan be e-
nilmi  ve be inci s raya yerle mi tir. 
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu) 
ise tüm gelir gruplar  taraf ndan yakla-

k e it de erlendirilmi , mahremiyet 
aç s ndan alt nc  s rada bulunmu tur. 
Mahalle dokusu konut örne i yo un-
luk aç s ndan yüksek de erlere sahip 
oldu undan mahremiyetinin dü ük 
de erlendirilmesi do al görülmü -
tür. Seyrantepe TOK  konutlar  üst 
gelir grubu taraf ndan kötü de er-
lendirilmi , alt gelir grubu taraf ndan 
ise görece yüksek puanlanm t r. Bu 
duruma gerekçe konut bloklar n n bir-

birlerine yak nl  (arazi kesiti sorunu) 
olarak dü ünülmektedir.

5.7.5. Sosyallik

Sosyallik insanlar n birbirleriyle ili ki-
sini belirlemek için tespit edilen fak-
törlerden birisidir. Bu kavram alt nda 
toplumsal ileti im, kom uluk ili kileri 
ve mahalle kültürü sorgulanm t r.

Anket sonuçlar na göre Evidea Çek-
meköy (avlu dokusu) sosyallik alg s  
aç s ndan birinci s rada yer alm  olup 
alt gelir grubu taraf ndan görece daha 
sosyal bulunmu tur. Bu duruma ge-
rekçe bloklar aras nda yer alan yar  
kamusal avlu veya toplanma alan  
olarak de erlendirilmi tir. Tubingen 
Sübstadt (mahalle dokusu) sosyallik 
aç s ndan ikinci s rada bulunurken 
orta gelir grubunun puanlar na göre 
birinci s rada, üst gelir grubu puanla-
r na göre ise dördüncü s rada yer al-
maktad r.  Mahalle dokusu konutunun 
ba ar s nda yar  kamusal avlu ve yaya 
yollar n n etkin oldu u dü ünülmekte-
dir. Anadolu Evleri (geleneksel doku) 
üçüncü s rada yer al rken üst gelir 
grubu taraf ndan ikinci s rada de er-
lendirilmi tir. Geleneksel doku örne-
inde hayat ad  verilen özel avlu ve 
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tarihi mahalle dokusunun gözetildi i 
dü ünülmektedir. Borneo Sporen-
berg (sokak dokusu) dördüncü s rada 
yer almakta olup alt gelir grubu tara-
f ndan daha az sosyal bulunmu tur. 
Örneklem konutu dikkate de er bir 
biçimde Loft Bahçe (monoblok yap ) 
ve Seyrantepe TOKi’nin ilerisinde be-
inci s rada yer alm , ancak alt gelir 

grubu taraf ndan daha az sosyal bu-
lunmu tur. Monoblok yap  (Loft Bah-

çe) örne inin sosyallik s ralamas nda 
modern ya am tarz  etkindir. Örnek-
lem konutu tüm gelir gruplar  için yak-
la k e it de erlendirilmi  ve sosyallik 
aç s ndan homojen bir sonuç tespit 
edilmi tir. Son s rada Seyrantepe 
TOK  konutlar  yer alm , alt gelir gru-
bunun ilgisini daha çok çekmeyi sür-
dürmü tür. Alt gelir grubu puanlar na 
göre monoblok yap  örne inin  son 
s rada yer almas  dikkat çekicidir. 

 

ekil 84. Sosyallik De erlendirmesi
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5.7.6. Yap  Tasar m

Konut kriterleri aras nda önemli bir 
di er faktör olan tasar m, yap n n ta-
sar m  olarak s n rland r lm , yap n n 
iç ve d  mekan na ait zihinde olu an 
estetik yorum ve plastik etki olarak 
ifade edilmi tir. 

Anket sonuçlar na göre Anadolu Ev-
leri (geleneksel konut) yap  tasar m  
aç s ndan birinci s rada yer almakta 
olup alt gelir grubu taraf ndan göre-
ce daha çok be enilmi tir. Gelek-
sel doku konutunun tarihi minimalist 

tasar m anlay  ve sade esteti i bu 
sonuçta etken olarak dü ünülebi-
lir. Loft Bahçe (monoblok yap ) yap  
tasar m  aç s ndan ikinci s rada yer 
almakta olup yine alt gelir grubu ta-
raf ndan daha yüksek puanlanm t r. 
Söz konusu sonuçta monoblok yap -
n n modern mimarisi pay sahibi ola-
rak yorumlanmaktad r. Üçüncü s rada 
yer alan Borneo Sporenberg (sokak 
dokusu) konutlar  tüm gelir gruplar  
taraf ndan yakla k e it puanlanm  
olup alt gelir grubu sonuçlar na göre 
dördüncü s rada yer alm t r. Ba m-
s z yap lardaki mimari dil zenginli i 

ekil 85. Yap  Tasar m  De erlendirmesi
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ile yap lar n birbirleriyle ba ar l  ili kisi 
bu durumun gerekçesi olarak tah-
min edilmektedir. Evidea Çekmeköy 
(avlu dokusu) yap  tasar m  aç s ndan 
dördüncü s rada bulunmakta olup alt 
gelir grubu sonuçlar na göre üçün-
cü s rada yer alm t r. Avlu dokusu 
konutunun üst gelir grubu örneklem 
konutu ile e it puanlanm  olmas  
dikkat çekicidir. Örneklem konutu ve 
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu) 
yakla k e it de erlendirilmi tir. Ma-
halle dokusu konuttaki çoklu mimari 
dilin kat l mc lar taraf ndan karma a 
olarak yorumland  dü ünülmektedir. 
Örneklem konutlarda alt gelir grubu 
konutlar n yap  tasar m  aç s ndan 
kötüye yak n de erlendirilmesi dikkat 
çekicidir. Seyrantepe TOK  son s ra-
da yer almakta olup alt gelir grubu 
anket kat l mc lar  taraf ndan yap  ta-
sar m  kendi konutlar  ile yakla k e it 
puanlanm t r. Dolay s yla Seyrantepe 
TOK ’nin mekanik ve kendini tekrar-
layan tasar m n n, alt gelir grubunun 
organik konutlar na alg  olarak denk 
sonuç verdi i yorumlanabilir.

5.7.7. Kentsel Tasar m

Yap  tasar m  daha çok doluluklar n 
tasar m  iken kentsel tasar m bo luk-

lar n, mekan n tasar m d r. Bu mekan-
lar içinde sokak, avlu, meydan, park, 
bahçe, yol, cadde ve bulvarlar da yer 
al r. Bo luklar yap lar n tan mlad  
alanlar olup doluluk-bo luk uyumu 
kentsel tasar m konusunda oldukça 
önemlidir.

Anket sonucuna göre Anadolu Evleri 
(geleneksel doku) farkl  gelir gruplar  
taraf ndan yakla k e it puanlanm  
ve kentsel tasar m aç s ndan birinci 
s rada yer alm t r. Bu sonuçta yap la-
r n tektonik uyumu (ta  kapl  dü eme-
ler, ayn  renk duvarlar vb.), tarihi kent 
dokusunun ayr lmaz parçalas  olan 
avlu ve sokaklar ile be eni kazand -

 dü ünülmektedir. Borneo Sporen-
berg (sokak dokusu) kentsel tasar m 
aç s ndan ikinci s rada yer alm , alt 
gelir grubu puanlar na göre ise bi-
rinci s rada bulunmu tur. Bir kentsel 
tasar m rehberi ile planland  bilinen 
sokak dokusu konutlar  için birbirleri 
aras ndaki güçlü görsel ili ki, mimari 
dil zenginli i ve di er dokusal unsur-
lar  be eni ile kar lanm , söz konusu 
be eni beklentinin sonucu olarak yo-
rumlanm t r. Evidea Çekmeköy (avlu 
dokusu) üçüncü s rada yer alm ken 
üst gelir grubu puanlar na göre dör-
düncü s rada bulunmu tur. Tek bir 
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yap  dili, yar  kamusal avlu, spor alan-
lar  ve cephe renkleri ile mevcut be e-
ni yorumlanm  olup alt gelir grubunca 
daha fazla be enildi i dikkat çekmi -
tir. Loft Bahçe (monoblok yap ) kensel 
ba lamdan uzak durmay  tercih eden 
modernist tasar m  ile en az orta gelir 
grubundan be eni alm  olup projeler 
aras nda dördüncü s rada yer alm t r. 
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu) 
tüm gelir gruplar ndan yakla k e it 
puan al rken be inci s rada yer alm -
t r. Yar  kamusal avlu ve sokaklar ile 
daha üst s ralarda olmas  beklenir-
ken mahalle dokusu konut, gerçekçi 

yo unlu undan ötürü geride kald  
dü ünülmektedir. Örneklem konutlar  
kentsel tasar m de erlendirmesinde 
alt nc  s rada yer alm , alt gelir grubu 
taraf ndan kötüye yak n puan veril-
mi tir. Di er gelir gruplar  ve alt gelir 
aras ndaki fark gerçe in ifadesi olup 
sonuç olarak önemli bulunmu tur. 
Seyrantepe TOK  projesi son s rada 
yer al rken üst gelir grubu be enile-
rinden oldukça uzak kalm , alt gelir 
grubu puanlar n n ise örneklem konu-
tundaki puan na yak n puanla de er-
lendirilmi tir.

ekil 86. Kentsel Tasar m De erlendirmesi
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5.7.8. Genel Tercih

nsanlar n konut al rken göz önünde 
bulundurdu u, ayn  zamanda kul-
lan c n n öncüllerinden olu an yap -
sal, mekansal ve ya amsal kalite ile 
mahremiyet, sosyallik, yap  ve kentsel 
tasar m faktörlerinin puanlamas  so-
nucu elde edilen de erlerin aritmetik 
ortalamas  ile olu turulan tablo, konut 
mimarisi alg s na ait proje kapsam n-
daki genel durumu ortaya koymakta-
d r. 

Anket sonucuna göre Anadolu Evleri 

(geleneksel doku) tüm gelir gruplar  
için en be enilen konut olarak tespit 
edilmi , söz konusu be eni tüm ge-
lir gruplar na göre homojen bir seyir 
göstermi tir. Loft Bahçe (monoblok 
yap ) orta gelir grubu taraf ndan daha 
az be eni ile kar lanmas na ra men 
az farkla ikinci s rada yer alm t r. Evi-
dea Çekmeköy (avlu dokusu) alt gelir 
grubunun ikincisi olurken genel de-
erlendirmede çok az farkla üçüncü 

s rada gelmi tir. Borneo Sporenberg 
(sokak dokusu) tüm gelir gruplar  
taraf ndan yakla k e it de erlendi-
rilmi  ve dördüncü s rada yer alm -

 
ekil 87. Genel Sonuçlar
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t r. Monoblok yap , avlu dokusu ve 
sokak dokusu konut örnekleri genel 
de erlendirmede 3,60-3,70 aras n-
da oldukça yak n de erler alarak s -
ralanm t r. Be inci s rada yer alan 
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu) 
üst gelir grubu taraf ndan az, alt ge-
lir grubu taraf ndan görece yüksek 
puanlam t r. Örneklem konutu alt n-
c  s rada yer al rken üst ve alt gelir 
grubunun farkl l  ola an bir sonuç 
vermekle beraber konut memnuni-
yeti aç s ndan önemli bir veri olarak 
yorumlanm t r. Seyrantepe TOK  için 
alt gelir grubunun be enisi görece 
yüksekken, üst gelir grubu söz ko-
nusu konut projesini kötü olarak de-

erlendirmi tir. Seyrantepe TOK ’nin 
örneklem konutlar ndan puan olarak 
geride yer almas  ile alt gelir grubunun 
kendi konutlar yla Seyrantepe TOK ’yi 
e it puanlamas  dikkat çekicidir. On 
y lda be yüzbin konut üretme hede-
 ndeki TOK  için yap lan i in sonucu, 
bu ara t rma kapsam nda tart maya 
aç k görülmektedir (bkz. ekil 87).

Genel de erlendirmede Borneo 
Sporenberg (sokak dokusu), Evi-
dea Çekmeköy (avlu dokusu) ve Loft 
Bahçe’nin (monoblok yap ) genel du-
rum itibariyle çok yak n puanlar alm  
olmas  sa l kl  bir mukayese yapmay  
güçle tirirken “aileniz için hangi konu-
tu tercih edersiniz” sorusuna verilen 

ekil 88. Genel Tercih Sonuçlar
 

26%

12%

16%
9%

37%

0%
Borneo Sporenberg 

(sokak dokusu)

Evidea Çekmeköy      

(avlu dokusu)

(monoblok yapı)

Tübingen Sübstadt 

(mahalle dokusu)

Anadolu Evleri 

(geleneksek doku)

Seyrantepe TOK



127

Saha Ara t rmas

 

cevaplar söz konusu ayr m  belirgin-
le tirmi tir. Örneklem konutunun se-
çenekler aras nda yer almad  soru-
da 100 örneklemden 37’si Anadolu 
Evleri (geleneksel doku), 26’s  Borneo 
Sporenberg (sokak dokusu), 16’s  
Loft Bahçe (monoblok yap ), 12’si 
Evidea Çekmeköy (avlu dokusu), 9’u 
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu) 
konutlar n  tercih etmi ken Seyrante-
pe TOK ’yi örneklemlerden kimse ai-
lesi için tercih etmemi tir (bkz. ekil 
88).

5.7.9. Gelece in Konutu

21. yüzy l n konut tasar m na yans -
mas  beklenen makine konut, haz r 

yap m, esneklik, hareketlilik ve sürdü-
rülebilirlik kavramlar  üçüncü bölümde 
incelenmi  ve örnek konut projeleri ile 
aç klanm t . Söz konusu kavramlar 
Gaziantep’te ya ayan örneklemler 
için henüz fazla yenilikçi olmas  se-
bebiyle çe itli somut unsurlara indir-
genmeye çal lm t r. Saha çal ma-
s n n son bölümü bu kapsamda bir 
ara t rma olup insanlar n gelecekteki 
konutlar nda görmek istedi i özellikler 
sorulmu , tabloda belirtilen unsurlar n 
tercih s ralamas  yap lm , yüzdelik ta-
lep belirlenmeye çal lm t r.

Her örneklemin toplam 3 tercih yapa-
bildi i anket sonucuna göre (bkz. e-

 

ekil 89. Gelece in Konutu 1
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kil 89) site ve ortak avlu %6, müstakil 
ev ve bahçe %19, müstakil otopark 
%6, güvenlik sistemi %16, esnek mi-
mari %7, yüksek yap  %6, çok kat-
l  kullan m %9, teknolojik sistemler 
%13, kamusal alanlar %10, yenilikçi 
mimari ise % 8 oran ile gelecekteki 
konut için tercih edilmi tir. En yüksek 
yüzdelik dilime müstakil ev ve bahçe 
ba l  sahip olmu ken; güvenlik sis-
temi, teknolojik sistemler ve kamusal 
alanlar %10 ve üzeri de erlendirilmi -
tir. Söz konusu dört faktör insanlar n 
gelece e dönük hede  eri olarak indir-
genebilece i gibi, Gaziantep kentinin 
ve konutlar n n eksiklikleri olarak da 
dü ünülebilir. 

Anket sonuçlar na göre istenilen müs-
takil ev ve bahçe, güvenlik sistemi ve 
kamusal alanlar günümüz ko ullar n-
da toplumsal bir ihtiyaç, özel olmasa 
da genel anlamda sa lanmas  ge-
reken bir taleptir. Ayr ca, yenilikçi ve 
esnek mimari için toplam oran %17 
olarak sonuçlanm , kentleri ku a-
tan apartmanlar ve tiple mi  konut 
planlar na kar  mimarl k mesle ini ve 
tasar mc l  destekleyen görü ler or-
taya ç km t r (bkz. ekil 89). 

kinci a amada konut ve çevresi için 

s ralanm  faktörlerin puanlanmas n n 
istenmi tir. Bu faktörler tespit edilir-
ken üçüncü bölümde yer alan bilgiler-
den faydalan lm , Vitrivius taraf ndan 
belirlenen sa laml k, kullan l l k ve 
estetik kavramlar n n yan  s ra gelece-

in konutunda önemli olmas  bekle-
nen sürdürülebilirlik, haz r yap m, es-
neklik ve hareketlilik kavramlar  dahil 
edilmi tir. Yenilikçilik ve geleneksellik 
ikileminin de sorguland  anket soru-
sunda konut maliyeti listeye eklenmi , 
önemi giderek artan kentsel tasar m 
faktörü ile liste tamamlanm t r. Ge-
lece in konutu ile ilgili sorularda söz 
konusu kavram ve unsurlar daha da 
ço alt labilecekken genel perspekti   
kavramak ad na belirlenen liste yeterli 
kabul edilmi tir.

Anket sonucuna göre (bkz. ekil 90) 
konut ve çevresi için s ralanm  fak-
törler aras nda ilk s ray  sa laml k 
(4,91) alm t r. Kullan l l k (4,70) ol-
dukça yüksek puana sahip bir di er 
öncül olmu tur. Üçüncü s rada kent-
sel tasar m (4,47) yer al rken pe inden 
yenilikçilik (4,33) kavram  gelmektedir. 
Ekonomik (4,20) bir konut listenin ol-
mazsa olmaz  iken yap  esteti i (4,08) 
beklentiler aras ndad r. Küresel s n-
ma ve iklim de i ikli i tart malar  ile 
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güncel ve revaçta bir söylem haline 
gelen sürdürülebilirlik (4,05) gelece in 
konutunda önemli bir yere sahiptir. Bu 
faktörlerin d nda esneklik (3,73), ge-
leneksellik (3,43), hareketlilik (3,05) ve 
haz r yap m (2,90) henüz yeterince ilgi 
uyand rmamakta ancak konut mima-
risinde önemini korumaktad r. 

Anket kapsam ndaki beklenti ara -
t rmas  sonucu; sa lam, kullan l , 
kentsel tasar m  yap lm , yenilikçi, 
ekonomik, estetik ve sürdürülebilir 
konutlar Gaziantep kent merkezinde 
ya amakta olan insanlar n tercihi ola-
rak tespit edilmi tir (bkz. ekil 90).

 

ekil 90. Gelece in Konutu 2
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Hegel’e (2008) göre esteti in sunumu üç a amada gerçekle ir; sembolik, klasik 
ve romantik.  Tüm estetik çal malar n ba lang c  olan ‘ dea’lar önce sembolik 
anlamlar ile sanata dönü ür, sonra klasikle ir ve romantik yeni formu ile ba lan-
g çtaki sadeli in ötesinde yepyeni duyusal ve dü ünsel bir karma aya bürünür. 
Mimarl k sembolik bir sanat olmakla beraber resim, heykel, müzik ve edebiya-
t n aras nda bir yerde bulunur, etkile imli bir yap ya sahiptir. Bu özelli i ile Hegel 
(2008) taraf ndan di er tüm sanatlar n atas  kabul edilir.

Di er sanat dallar n n atas  olan mimarl k ayn  zamanda uluslar n  zyonomisidir, 
 ziksel sonuçlar yla toplumsall n kayna  kentlerin yap ta , insanl k tarihinin ya-
p l  sunumu ve tasarlad  konutlar ile psikolojik anlamda  ziki evrenin merkezidir. 
Konuta dair ç kar mlar çok boyutlu olup tarihi geli im ve konut mimarisi ile TRC1 
Bölgesi ve Saha Ara t rmas  olarak iki ba l k alt nda özetlenmi tir.

6. Sonuç

“Uzun vadeli esas mesele nas l 

bir çevreden çok  nas l bir insan 

hede  endi idir.” 

Robert Sommer
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6.1. Tarihi Geli im ve Konut Mimarisi

Mekanla oldu u kadar zamanla, geçmi le oldu u kadar günümüzle ili kisi buluna 
konut için birinci bölümde k sa bir tarihsel arkaplan sunulmu tur. Tarihsel sürecin 
içine toplumsal olaylar kat larak aktar lm , mimariyi etkileyen faktörler irdelen-
mi tir. Ortaça ’da skolastik felsefe ile yüceltilen dini dü ünceler sonras  Roma-
nesk ve Gotik mimarini do u u, Rönesans sonras  ortaya ç kan ayd nlanma ile 
sanat ve mimarinin yüceltilmesi, rasyonelist dü ünce sistemi ile teknolojik geli -
melerin h zlanmas  ve buharl  makinelerin bulunmas , tar m toplumunun endüstri 
toplumuna evrilmesi, endüstri toplumunun hayat  ve  kirleri ile parallellik ta yan 
modernizm ve sonras  postmodernizm süreci irdelenmi tir. A aç kovu undan 
cam kulelere kadar uzanan noktada teorik tart malar ve teknolojik geli meler 
sürmekte, toplumsal hayat ve birey ihiyaçlar  de i ime u ramakta, yeni kavramlar 
ve bulu lar aras nda mimarl k yolculu una devam etmektedir. 

Konut mimarisi üzerine geçmi ten günümüzde ortaya ç kan baz  kavramlar 
üçüncü bölümde incelenmi tir. Ba lam, içerik ve tasar m ba l klar  alt nda sür-
dürülen bu inceleme ile önceki bölümde kurulan tarihsel arkaplan mesleki bilgiler 
ile desteklenmi tir. Her mimari yap n n ‘ba lam’ ile yerel, bölgesel yada ele ti-
rel anlamda ili kili olmas  gere i belirtilmi ; Gaziantep, Ad yaman ve Kilis evleri 
yerel ba lama örnek olarak aktar lm t r. Ba lam tart malar  aras ndan mimari 
için evrensel söylemin özü, zaman n dili yada süreklili in dili sonucuna ula lm -
t r. Tiple en planlar ile insan ihtiyaçlar n  kar lamaktan uzak konut uygulamalar  
‘içerik’ ba l  alt nda de erlendirilmi , özelle mi  ve farkl la m  mimari ihtiyac n 
alt  çizilmi tir. Çevresel anlamda kent ile yap lar n uyumsuzlu u de erlendirilmi , 
kentsel tasar m n önemine vurgu yap lm , sunulan örnekler ile içerik konusu pe-
ki tirilmi tir. ‘Kavram’ ba l  alt nda konuta ait beklentilerin de i imi özetlenmi , 
tasar ma egemen yeni unsurlar makine konut, haz r yap m, esneklik, hareketlilik 
ve sürdürülebilirlik olarak s ralanm t r. Her unsur aç klanm  ve örneklenmi , ge-
lece in konutu  kri somut bir düzleme ta nm t r.

Tarihi geli im ve konut mimarisi rapora ait arkaplan  olu turmu , ayn  zamanda 
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mimari ç kt lar n elde edildi i saha çal mas n n kurgulanmas n  sa lam t r.

6.2. TRC1 Bölgesi ve Saha Ara t rmas

Ülke geneli ile kar la t r ld nda görece yüksek bir kentle me oran na sahip 
TRC1 Bölgesi, ayn  zamanda geli mi lik endeksi ile de dikkat çekicidir. Bölgede 
kentle me ile öne ç kan Gaziantep için, yüksek sanayile me oran  ve bunun ge-
rektirdi i nitelikli i gücü istihdam na ba l  olarak kentte yeni ve nitelikli alanlara, 
mimaride ise yeni ve nitelikli projelere talep süreklidir. 2010-2015 y llar  aras  TRC1 
Bölgesi illerinde (Gaziantep, Ad yaman ve Kilis) yap lmas  beklenen konut say s  
100.000 olarak hesaplanm t r. Söz konusu talep ve ihtiyaca kar l k kent bütü-
nünde yasal yolla yap lan konutlar ihtiyac n yar s na kar l k gelmekte, nitelik ve 
üslup aç s ndan insulae, hücerat yada banliyö konut olarak genellenen yap lar n 
özelliklerini ta maktad r. Toplam konut sto unun be te birini te kil eden 100.000 
konutluk ihtiyac n farkl  bir yakla m ile ele al nmas  gerekti i aç kt r. Yeni yap lacak 
konutlar n geçmi te üretilen konutlar içselle tirilerek geli tirilmesi, mimarl k mes-
le inin bilgi ve tecrübe birikimini yans tan ça da  birer “mimarl k yap t ” olmas  
hede   ayn  zamanda raporun bir sonucu olup, bölgenin tarihi ve kültürel zengin-
li i ile 21. Yüzy l n gerekleri aç s ndan mecburiyet olarak de erlendirilmektedir. 

Rapor kapsamda geleneksel ve modern, tarihi ve ça da  konut tipolojileri ara-
s ndan örnekler belirlenmi , alg  ve talebi tespit etmeye yönelik bir saha çal mas  
haz rlanm t r. Konut alan nda biçimsel de er alanlar  üzerine çal malar yapm  
mimarl k teorisyenlerininin elde etti i sonuçlar üzerinden kriter ba l klar  belirlen-
mi  (yap sal kalite, mekansal kalite, ya amsal kalite, mahremiyet, sosyallik, tasa-
r m, kentsel tasar m), örneklemlerden seçili projeler için puanlama yapmas  bek-
lenmi tir. Saha çal mas  öncesi belirlenen hipotezler de erlendirme sonras nda 
geçerlili ini korumu tur:

• Mevcut konut sto unun yap sal, mekansal ve ya amsal kalitesi dü üktür.

Saha çal mas nda örneklem konutu olarak yer verilen mevcut konutlar yap sal 
ve mekansal kalite aç s ndan yedi proje aras nda be inci, ya amsal kalite aç s n-
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dan alt nc  s rada yer alm t r. Puanlama sonucu üç kriter aç s ndan da yakla k 
3,3 (orta) de erini vermi tir. 

H zl  endüstrile me sonras  ortaya ç kan göç ile kentle menin h zland  1970’li 
y llar ve sonras  Türkiye’de planlama disiplininin zay  ad  bir dönemdir. Haz rla-
nan imar planlar , in a edilen yap lar kadar seri olarak üretilen bir prati e dönü -
mü , tüm kentler birbirine benzerken kimliksizle me giderek belirginle mi tir. Bu 
sürecin ürünü olan kentler ve konutlar, mimarl k ve planlama eseri olmaktan çok 
i levi kar lamaya yönelik geçici çözümlerdir.  

• Konut aç n  gidermek üzere in a edilen TOK  konutlar  alt gelir grubu taraf n-
dan daha çok be enilmektedir.

Tüm kriter ba l klar nda yedi proje aras ndan sonuncu olarak de erlendirilen Sey-
rantepe TOK  konutlar  genel sonuçlarda (tüm kriterlerin puan sonucu ortalamas ) 
2,4 (kötü) puanlanm t r. Üst gelir grubunun Seyrantepe TOK  alg s  2,0 iken alt 
gelir grubu 2,7 olarak de erlendirmi tir. Alt gelir grubu sonuçlar na göre Sey-
rantepe TOK  konutlar  ile örneklem konutu tüm kriter ba l klar nda yak n puan-
lanm , mekansal ve ya amsal kalite ile yap  tasar m  ba l klar nda daha ba ar l  
bulunmu tur. Yüz örnekleme sunulan “Aileniz için hangi konutu tercih edersiniz” 
sorusunun cevaplar  aras nda Seyrantepe TOK  konutlar  yer almam t r.

On y lda 500.000 konut üretme iddias  ta yan TOK  konutlar  geni  yetkileri ile 
tüm Türkiye’de ara vermeksizin üretimini sürdürmektedir. Üretilen konutlar ço-

unlukla kimlik sahibi ve tasar m ürünü olmay p seri üretim mant  ile ele al nm  
19. yüzy l banliyö konut benzeri örneklerdir. Esneklikten uzak, kentsel tasar m  
zay f, sosyal ili kileri s n rl  TOK  konutlar  orta ve üst gelir grubu d nda alt ge-
lir grubu taraf ndan be enilmektedir. Nüfusun %16’l k k sm n  olu turan alt gelir 
grubunun, sahip oldu u konutlara göre TOK  konutlar n  be enmesi, kullan c s na 
birçok kolayl k sa layan apartman ya am na g pta etmesi bu anlamda ola and r.

• Tasarlanm  konutlar ve modern mimari alg y  pozitif yönde etkilemektedir.
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Borneo Sporenburg, Evidea, Loft Bahçe konutlar  ulusal ve uluslararas  ödüllere 
sahip ba ar l  mimari projelerdir. Saha çal mas  analizlerine göre bu üç konut pro-
jesi genel sonuçlarda (tüm kriterlerin puan sonucu ortalamas ) Anadolu Evleri’nin 
ard ndan çok yak n puanlarla s ralanm  ve 3,8 (iyi) olarak de erlendirilmi tir. “Ai-
leniz için hangi konutu tercih edersiniz” sorusunun cevab  %37 oranla Anadolu 
Evleri olurken, %54 oranla söz konusu di er üç proje öne ç km t r. 

dea ile ba layan tasar m sürecinin sembolik bir sonucu olan mimarl k sanat  di-
er tüm sanatlar n kayna d r. Kli eler, tekrarlar ve taklitler tasar m faaliyetinden 

çok seri üretim mant  ta rken, tasarlanm , yeni ve yarat c  olana ilgi daimidir.  

• Sokak, avlu, bahçe ve meydan gibi çevresel içerikler önemli kentsel tasar m 
unsurlar  olup talebi art rmaktad r.

Sokak dokusu konutu olan Borneo Sporenburg, avlu dokusu olan Evidea, so-
kak, aç k ve kapal  alanlar n gerçekçi dengesi ile mahalle dokusu olan Tubingen 
Südstadt konutlar  kentsel tasar m anlam nda ba ar l  mimari projelerdir. Borneo 
Sporenburg ve Evidea konutlar  genel sonuçlara göre 3,8 (iyi) puan alm ken 
Tubingen Südstadt 3,3 (orta) olarak de erlendirilmi tir. “Aileniz için hangi konutu 
tercih edersiniz” sorusuna cevap olarak kat l mc lar n %47’si bu üç konutu seç-
mi tir. Hayat ad  verilen özel avlusu ile Anadolu Evleri bu hesaba eklendi inde 
sonuç %84’a yükselmektedir.

Avc  toplay c  topluluklar n ya ad  paleolitik ça dan bu yana insanlar toplan-
ma faaliyetlerini sürdürmek için meydan ve avlu benzeri komünal d  mekanlar 
kullanm t r. Yuvarlak yap l  geçici bar naklar n çevresinde konumlanmas  ile bu 
mekanlar tan mlanm lard r. Neolitik ça da ortaya ç kan hücresel dokunun ayr -
mas  ve komünal alanlar n yerini kamusal alanlar almas n n ard ndan bu alanlar  
birbirine ba layan sokak düzenlemeleri geli mi tir. Sokaklar yap lar n ekillenme-
sinde etkili olmu , d  mekan n en önemli ö elerinden birisi olarak mimari evrimin 
içinde bulunmu tur. Günümüzde sokaklar n yerini araçlar taraf ndan i gal edilmi  
yollar alm , meydanlar n yerine ise h zla akan araç tra  i ile bulvarlar geçmi tir. 
Toplum her f rsatta sokak ve meydan dokusuna özlem duydu unu belirtse de 



135

Sonuç

 

 ziki mekanlarda yans malar  çok s n rl d r.

• Geleneksel konut mimarisi evrensel söylemin bir ürünüdür ve süreklili in diline 
sahiptir. Bu özelli i ile her dönem be eni toplamas  gerekmektedir.

Saha çal mas nda sadece sosyallik kriteri için ikinci s rada yer alan Anadolu Ev-
leri genel sonuçlarda 4,3 (iyi) puan alarak yedi proje aras nda birinci olarak de-
erlendirilmi tir. Tüm gelir gruplar n n yakla k e it puanlarla hem  kir oldu u bu 

sonuç geleneksel dokunun mimari ba ar s n  ortaya koymaktad r.

Kent surlar n n olu maya ba lay p ilk kamusal alanlar n ortaya ç k ndan bu yana 
kentlerde yar  özel ve yar  kamusal alanlar ile konutlarda avlu tipolojisi ba lad  
bilinir. Megaronlar bu kullan m n ilk örnekleri olup antik ça a ait prostas ve pas-
tas ilk avlu konuttur. Ortaça da yayg nla an domus bu geli imin takipçisi olup 
günümüzde tasarlanan atrium konutlar avlu konutun ça da  yorumlar  olarak 
dü ünülmektedir. Zeugma kaz lar nda bulunan Dynasisos Konutu’da avlu konuta 
örnek bir antik yap d r. Bu ba lamda, 19. yüzy l yap s  oldu u tahmin edilen Ana-
dolu Evleri avlu tipolojisi ile süreklili in dilini ta yan evrensel bir söyleme sahiptir. 

• Gelece in konutu esnek ve i levsel, sade bir esteti e sahip, sürdürülebilir ve 
ekonomik olmal , kent bütünü dü ünülerek tasarlanmal d r.

Saha ara t rmas  sonucu sa lam, kullan l , kentsel tasar m  yap lm , yenilikçi, 
ekonomik, estetik ve sürdürülebilir konutlara gelecekte talebin artaca  tespit 
edilmi tir. Söz konusu özelliklerden her birisi  4,0 (iyi) üzerinde puanlanarak öne 
ç km t r.

Avc  toplay c  topluluklardan tar m toplumuna geçi te ve tar m toplumundan sa-
nayi toplumuna geçi te oldu u gibi konut mimarisi alan nda ya anan geli meler 
günümüz sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçi te ya anmak durumundad r. 
Bilgi toplumunun konutu sürdürülebilir, esnek ve i levsel, sade bir esteti e sahip, 
ekonomik ve kentsel tasar m  sa lanm  olmal d r. Farkl  ve kapsaml  ihtiyaçlar  ile 
ço ulcu ve tek elden yakla mlar yerine liberal ve çok ba l  yürütülmesi gereken 
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tasar m ve in a süreci, devlet eliyle toplu konut üretiminin oldukça uza ndad r. 
Kamu kurum ve kurulu lar n n bu a amada üstlenece i görev bina in a etmekten 
çok süreç içerisinde sistemi düzenleyici kararlar almak ve engelleri ortadan kal-
d rmak olmal d r. S n rl  parseller üzerinden sürdürülen mimarl k faaliyetleri Evidea 
örne inde oldu u gibi ada mant  ile çe itlenmeli, Borneo Sporenburg örne-
inde oldu u gibi alt gelir grubuna sa lanacak 50-60 m²’lik arsalar ve kentsel 

tasar m planlar  ile sosyal çözümlerin önü aç lmal d r.

TRC1 Bölgesi tarihi, teorik ve ampirik konut de erlendirmesi raporu ile geçmi -
ten günümüze kadar konut mimarisinin serüveni ve teorik arkaplan , sahada ya-
p lan alg  ve talebe yönelik detayl  çal malar ile genel bir “TRC1 Konut” resmi 
haz rlanm t r. Bu resme bakarak geçmi  ve günümüzü görmek mümkün oldu u 
gibi gelece i de ç kar msamak olas d r. Ulusal kalk nma plan n n da uzun dönem 
hede  erinden birisi olan “yozla an, köyle en kentlerimize hak ettikleri ki ilikleri 
kazand rmak, k rsal yörede ya am artlar n  uygar dünya seviyesine ç karmak” 
amac na katk  sunmas  beklenmektedir.
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