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“Mimarl×k, uluslar×n Àzyonomisidir.”
Astolphe de Custine

1. Giriċ
Ĉnsanl×k tarihi, bar×nak olarak kullan×lan yap×lar üzerinden takip edilegelmiċtir. Bu
bar×naklar zaman kavram×na baĊl× olarak bir maĊara, bir aĊaç kovuĊu, bir megaron olduĊu gibi, çok katl× modern yap×lar olarak da karċ×m×za ç×kmaktad×r. AĊaç
kovuĊundan cam kulelere geçiċ binlerce y×ll×k bir geliċimi yans×t×r, bu geliċim kitaplarda yaz×ld×Ċ× kadar mevcut bulunan bar×naklarda ve diĊer yap×larda da anlat×lmaktad×r. Her bir taċ× bir harfe, bir kemeri bir sözcüĊe, bir kap×y× bir cümleye, bir
cepheyi bir paragrafa ve bir binay× bir edebi esere benzeten Victor Hugo (2010),
mimarl×k için ‘insanl×Ċ×n büyük kitab×d×r’ der. Bu kitap üzerindeki resimler, yaz×tlar,
kabartmalar ve içerisinde bulunan çeċitli eċyalar, özel baz× tipolojiler ile bütün
olarak kendisi de çoĊu zaman geçmiċe ait bilgileri tüm insanl×Ċa sessizce anlatmaktad×r.

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Giriċ

Tarihi dönemler ve kültürlere göre çeċitlilik gösterse de bar×naklar×n mimari nitelikleri geliċmiċliĊin göstergesidir. Süreç içerisinde geriye gitmek mümkün olmad×Ċ× için konut olarak tabir ettiĊimiz bar×naklarda zamana ve kullan×ma yönelik
evrimsel bir geliċim söz konusudur. Konutlarla ilgili d×ċsal ihtiyaçlar deĊiċkenlik
gösterse de insan×n özünden gelen baz× gereksinimler olduĊu yerde kal×r. Ĉnsan
ihtiyaçlar×na ait bir hiyerarċi oluċturan Maslow (1998), teorisine ait s×ralamada
yeme, içme, uyuma gibi Àziksel aktivitelerin hemen sonras×nda bar×nma ihtiyac×na
yer vermiċtir. Teoriye göre bar×nma ihtiyac×n× gideremeyen insan, aile ve arkadaċl×k kuramaz, topluma aidiyet hissedemez, çal×ċamaz, üretemez ve kendisini
gerçekleċtiremez. 1948 y×l×nda yay×mlanan Ĉnsan Haklar× Evrensel Bildirgesi’nde
de bar×nma bir hak olarak yer almaktad×r:
Madde 25: Herkesin, kendisinin ve ailesinin saĊl×Ċ× ve iyi yaċamas×
için yeterli yaċama standartlar×na hakk× vard×r; bu hak, beslenme,
giyim, konut, t×bbi bak×m ile gerekli toplumsal hizmetleri ve iċsizlik,
hastal×k, sakatl×k, dulluk, yaċl×l×k ya da kendi denetiminin d×ċ×ndaki
koċullardan kaynaklanan baċka geçimini saĊlayamama durumlar×nda güvenlik hakk×n× da kapsar. (Ĉnsan Haklar× Evrensel Bildirgesi,
1948)
Bir ihtiyaç ve insan hakk× olan konut, kentleċmenin de temel unsurlar×ndan biridir.
Kentleċme sanayi ve modernleċme süreçlerinin sonucu mekansal ve toplumsal
yaċamdaki dönüċümü ifade eder. Endüstri devrimi sonras× k×rsaldan kentlere yap×lan göç ile sanayi kentleri oldukça h×zl× büyümüċtür. Geliċme sürecinde olan
ülkemizde ise kentler büyümeye halen devam etmektedir. H×zl× nüfus art×ċ× ve
göç ile ortaya ç×kan büyüme, kentlerde kontrol edilemez bir hal almakta, liberal
politikalar üzerinden kurulan sistem bir kaosa ve kimliksizleċmeye sebep olmaktad×r. Ancak kentler tüketim ve üretim faaliyetlerine sahne olan edilgen varl×klar
deĊildir; yaċam×n tamamen içinde, insanlara ve toplumlara yön veren bir konumdad×r. Mimarl×k da böyle bir özellik sergiler. Dünya siyasetinin ünlü temsilcilerinden Winston Churchill, “Biz önce yap×lar×m×z× ċekillendiririz, sonra onlar da bizleri
ċekillendirir.” demiċtir (Hasol, 2008).
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Ĉnsanl×Ċ× ċekillendirmek gibi bir misyonun baċ aktörlerinden biri olan mimarl×k
mesleĊi, öncelikle konut tasarlayarak bu etkinliĊini ortaya koyar. Ancak günümüzde h×zla artan kent nüfusu için üretilen konutlar birbirinin kopyas× olmakta,
bireysel mahremiyeti yüksek, sosyal iliċkileri zay×f tutmakta dolay×s×yla insan ihtiyaçlar×n× karċ×lamakta yetersiz kalmaktad×r. Bu anlamda kent içi parsellerde
yap×lan apartmanlar×n sakinleri için ‘raÁarda yaċayan tavuklar’ benzetmesi
oldukça ironiktir. TRC1 Bölgesi Tarihi, Teorik ve Ampirik Konut DeĊerlendirmesi
raporunun amac×, konut mimarisinin tarihi süreci, mesleki teorik bilgiler, yerel ve
küresel konut örnekleri üzerinden oluċturulacak bir arkaplan ile, TRC1 Bölgesi
kentleri (Gaziantep, Ad×yaman ve Kilis) için yap×lacak büyüme analizleri sonras×,
mevcut konut stoku niceliksel olarak deĊerlendirilerek detayl× anket çal×ċmalar× ile
yeni yap×lacak konutlar için alg× ve talebe dair ç×kar×mlar saĊlamak, karar vericiler,
yat×r×mc×lar ile planlama, mimarl×k ve mühendislik mesleĊi mensuplar×na yeni ve
farkl× bir bak×ċ aç×s× sunmakt×r.
TRC1 Bölgesi Tarihi, Teorik ve Ampirik Konut DeĊerlendirmesi raporunun birinci
bölümünde konut mimarisine ait tarihi süreç sosyal, kültürel ve ekonomik verilerle özetlenecektir. Ĉkinci bölümde konut mimarisi irdelenecek, bu kapsamda
geleneksel konut, genel tasar×m kriterleri ile geleceĊin konut Àkirleri aktar×lacak,
dünya genelinde seçilen baz× mimari projeler paylaċ×lacakt×r. Üçüncü bölümde
TRC1 Bölgesi büyüme rakamlar× incelenecek, çeċitli veriler ile kentler özelinde
konut ihtiyac× analizlerine ulaċ×lacakt×r. Dördüncü bölümde konut tipolojisi ve tasar×m üzerine yap×lan saha araċt×rmas× aktar×lacak, önceden tespit edilen baċl×klar üzerinden güçlü ve zay×f yanlar ortaya konulacakt×r. Sonuç bölümünde ise tüm
bu veriler deĊerlendirilerek çeċitli tespitler sunulacak, saha araċt×rmas×ndan elde
edilen sonuçlar ve mesleki arkaplan ile yeni yap×lacak konutlar için üst ölçekli bir
perspektif oluċturulmaya çal×ċ×lacakt×r.
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans× olarak haz×rlanacak rapor sonucu TRC1 Bölgesi’nde,
tarihi geçmiċ ve bölgesel misyona uygun, çaĊdaċ, bilimsel, saĊl×kl× ve insan ölçeĊinde yap×lacak konutlar ile Àziksel ve sosyal anlamda kalk×nma saĊlanmas×
hedeÁenmektedir.

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Anadolu’da Konutun
Tarihi Geliċimi

“Haf×za olmadan insanl×k, tarihi
referanslar olmadan mimarl×k olmaz.”
Joseph Rykwert

2. Anadolu’da Konutun Tarihi Geliċimi
Ĉlk mimari yap× MÖ 3500-1200 y×llar×
aras× Tunç ÇaĊ×nda (Bronz Age) yap×lan megaron olarak kabul edilir. Ancak bar×nma hayvanlar×n ortaya ç×k×ċ×
ile yaċ×t olup, konut yaċam×n doĊas×
gereĊi insanl×k (homo sapiens) tarihi
kadar eskidir, MÖ 50.000 y×l×na uzan×r. Konut hayvan yuvas×n×n güdüselliĊinden çok, malzemesi, konumu ve
biçimi itibariyle insan taraf×ndan seçilmiċ ve yap×lm×ċ bir süreç içerir. Erken

çaĊlarda konutun Àziki yap×s× ve yak×n
çevresi kadar kozmik anlamlar× da
mevcuttur. Bu özelliĊiyle konut mekanla olduĊu kadar zamanla, günümüzle olduĊu kadar geçmiċle de iletiċim saĊlar. Bu doĊal ve sürekli iletiċim
tarihin hemen her döneminde gözlenebilir. Sözgelimi, OrtaçaĊda skolastik düċünce biçiminin yüceltilmesi ve
dinin toplum üzerindeki yoĊun etkileri
Romanesk ve Gotik katedrallerin or-
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taya ç×k×ċ×nda, Rönesans×n getirdiĊi
ayd×nlanma, sanat×n ve mimarinin
yüceltilmesinde, Descartes’in getirdiĊi rasyonalist düċünce biçimi 17.
yüzy×lda pozitif düċüncenin ve teknolojik geliċmelerin baċlamas×nda ve
modernleċmenin temellerinin at×lmas×nda, buharl× makinelerin bulunmas×,
tar×m toplumunun endüstri toplumuna dönüċmesinde ve bu geliċmenin
sanat× ve mimariyi de dönüċtürmesinde etkili olmuċtur.
DiĊer taraftan, kavramsal ve alg×sal
psikolojinin konular× olan, psikoloji,
mekanla iliċkili davran×ċlar ve arketipler irdelendiĊinde konutun birey ve
kolektif haf×za arketiplerini sembolize ettiĊi ortaya ç×kmaktad×r (Frankin,
2001). Birey ve kolektif haf×za arketipleri insanl×k tarihinin içerisinde, bilinçalt×nda geliċme gösteren bir ürün
olup konut kavram×na ait sözkonusu
içsel kaynaklar, tarihi sürecin irdelenmesi ile bir miktar daha anlaċ×l×r olacakt×r.
Bu bölümde “konutun, form ve mekan organizasyonunun ait olduĊu kültürel çevre taraf×ndan ċekillendirildiĊi”
(Rapaport, 1969) bilgisinden yola ç×karak kültürel ve tarihi referanslar ile

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

konut mimarisinin geliċimi aktar×lacak,
konutun kültürel, tarihsel ve mekansal anlamda olmas× gereken yere
konumlanmas×na katk× saĊlamas× hedeÁenecektir. Ele al×nacak her bir dönem ayr× bir kitap konusu ve kapsam×
olmakla beraber, sadece genel bilgiler verilerek dönemin konut mimarisi
özetlenecektir.

Anadolu’da Konutun
Tarihi Geliċimi

2.1. Paleolitik ÇaĊ ve Ĉlkel
Bar×nak (-MÖ 10.000)
Gezgin toplay×c× ve avc× topluluklar×n
yaċad×Ċ× bu dönemde konut tipi, deri,
saz, dal ve çamur gibi haÀf malzemeler ile örtülen ve kolayl×kla kurulup
ayn× kolayl×kla terk edilen genellikle
yuvarlak yap×l× bar×naklard×r. Kaz×ld×Ċ×
yerden ç×kar×lan toprak ile kaplanarak
×s× yal×t×m× saĊlanan bu yap×lar konik
bir çat× örtüsüne sahiptir. Yuvarlak olmas× sebebiyle köċe detay× sorunlar×
yaċanmam×ċ, yap× tamamen basite
indirgenmiċtir.
Gezgin topluluklar bar×naklar×n× sadece yatmak ve çeċitli depolama
faaliyetleri için kullanm×ċlard×r. Toplu

etkinlikler ve etkileċim bar×naklar aras×ndaki ateċin çevresinde sürdürülmüċtür. Genellikle sade ve az farkl×laċan yaċama sahip gezgin topluluklar
benzerlikler gösterirler. Bu benzerlikler sadece bar×nak kal×nt×lar×ndan edinilen bilgiler ile deĊil, maĊara çizimlerinden de anlaċ×lmaktad×r. Topluluklar
güçlü erkek Àgürü etraf×nda toplanm×ċ
kabileler ċeklindedir.
GezginliĊin ilk bar×nma yap×s× olan yuvarlak bar×naklar Anadolu’nun çeċitli
yerlerinde tespit edilmiċtir. Batman’da
Hallen Çemi, Diyarbak×r’da Çayönü
ve Trakya’da bulunan baz× kal×nt×lar ile
Gaziantep Doliche (Dülük) ve Ad×yaman Palanl× bu döneme aittir.

ĉekil 01. Ĉlkel Bar×nak
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2.2. Mezolitik ÇaĊ ve Kal×c×
Bar×nak (MÖ 10.000 – 8.000)

ĉekil 02. Kal×c× Bar×nak

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Orta taċ çaĊ× olarak da bilinen bu
dönemde yerleċik toplay×c×, avc× ve
bal×kç× topluluklar yaċam×ċt×r. DoĊal
yiyeceklerin ve av hayvanlar×n×n bol
olduĊu verimli ve sulak havzalar insan
topluluklar×n×n sürekli göçmeden yeterli yiyecek bulacaĊ× ortam× sunmuċ,
çeċitli maden yataklar×na yak×n olmas× durumunda ise sürekli yerleċimin
saĊlanacaĊ× ċartlar oluċmuċtur. Yiyecek toplaman×n yoĊunlaċt×Ċ×, hayvanlar×n evcilleċtirilmeye baċland×Ċ×,
toplulukta iċbölümünün ortaya ç×kt×Ċ×

bu dönemde tar×msal üretim de baċlam×ċt×r. Topluluk hayat×nda yaċanan
bu deĊiċimler sonucu bar×naklar geniċleyerek büyümüċ, yiyecek iċleme
ve depolama faaliyetleri için çeċitli iç
mekanlar haz×rlanm×ċt×r. Evlerin çap×
ortalama dört metre iken, on metre
çap×ndaki baz× yap×larda kurban kal×nt×lar×na rastlanm×ċ, bu yap×lar×n kült
amaçl× kullan×ld×Ċ× tespit edilmiċtir.
Freud’a (2008) göre anaerkillik (matriarka) bu dönemde baċlam×ċ, totem
ve tabu kavramlar× geliċerek tarih
boyu sürecek toplumsal yap×n×n temelleri at×lm×ċt×r.
Mezolitik çaĊa ait kal×nt×lar Türkiye’de
üç bölgede gruplanm×ċt×r: GüneydoĊu Anadolu (Çayönü, Hallen Çemi), Ĉç
Anadolu (Aċ×kl×höyük) ve Trakya Bölgesi. ĉanl×urfa’da yak×n bir zamanda
keċfedilen ve kaz× çal×ċmalar× devam
eden Göbeklitepe de bu dönemle iliċkilendirilmektedir.

Anadolu’da Konutun
Tarihi Geliċimi

2.3. Neolitik ÇaĊ ve Hücresel
Doku (MÖ 8.000 – 5.000)
Yerleċik tar×m topluluklar×n×n yaċad×Ċ× ve cilal× taċ devri olarak da bilinen
bu dönemde konut yuvarlak formunu
terkederek dörtgenleċmeye baċlar.
Toplay×c×l×k ve tar×msal üretim sonras×
iċletme ve kurutma faaliyetlerinin yan×
s×ra kapsaml× depolama gereksinimleri ortaya ç×km×ċt×r. Topluluk içerisindeki iċbölümü ile ortakç×l bir üretim ve
paylaċ×m söz konusudur. Bu geliċmelerin konuta etkisi, yerleċmedeki ortak
kullan×mlar×n konuta kaymas× ve konut
içi kullan×mlar×n çeċitlenerek geliċlemesi olmuċtur, uzay×p geniċleyebilen,
alt bölümlere ayr×labilen konutlar ile
dörtgenleċme süreci tamamlanm×ċt×r
(Duru, 1999).

lirginleċmiċtir. Zamanla iç mekanlar
özelleċmiċ ve çeċitlenmiċ, duvarlar
saĊlamlaċm×ċ, düz dam kullan×lmaya
baċlanm×ċt×r. Dönemin sonlar×na doĊru depo ve kiler hacimleri üstten ulaċ×lan bir bodrum kat ile, yaċam alan×
ise d×ċtan merdiven baĊlanan üst kat
ile çözümlendiĊi, düz damlarda parepet kullan×ld×Ċ×, avlular×n geniċleyerek
çeċitli ocak, iċlik gibi iċlevlerin karċ×land×Ċ×, çanak ve çömlek kullan×m×
yayg×nlaċt×Ċ× anlaċ×lmaktad×r.
Bu döneme ait kal×nt×lar Diyarbak×r
Çayönü ve Konya Çatalhöyük’te tespit edilmiċtir. Çatalhöyük dönemin en
büyük yerleċimi olmakla beraber, s×rt

ĉekil 03. Hücresel Doku, Çatalhöyük

Izgara planl× yap×lar diye an×lan konutlar×n dörtgenleċmesinin ilk ad×m×
yaċam alan×n×n nemden korunmak
için haz×rlanan dörtgen bir taċ ×zgara (subasman kabul edilebilir) üzerine konumland×r×larak tonoz benzeri
bir teknikle üstünün dallarla, kil ve
toprakla kaplanmas×d×r. Bu platformun bir ucunda avlu, diĊer ucunda
depo hacimlerine yer verilmiċ, dikdörtgen yap× daha da uzam×ċ ve be-
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s×rta yaslanm×ċ konutlar hücresel bir
doku sergilemekte, yerleċke duvar×
olarak da iċlev kazanmaktad×r. Ĉċbölümü ve paylaċ×m×n artt×Ċ× toplulukta
komünal düzen hakimken, dönemin
sonlar×na doĊru tarihlenen çeċitli
meydanlar ve çevresinde yer alan büyük ölçekli yap×lar×n, yöneticiler taraf×ndan kabul edilmiċ merkezi bir dine
iċaret ettiĊi düċünülür. Ana tanr×ça Kibele kültü bu döneme aittir.

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

ĉekil 04. Dörtgen Konuta
Geçiċ, Çatalhöyük

Bak×r çaĊ× olarak da bilinen bu dönemde mevcut tar×m topluluklar× merkezileċmiċ, yerleċkelerdeki hücresel
dokular çözülerek geniċleyen avlular
ve geçitler ile konutlar tekilleċmeye

baċlam×ċt×r. Bunun sonucu yaċam×n
odaĊ× giderek düz damlardan avlulara kaym×ċ, günümüze kadar ulaċacak olan avlulu konut geleneĊi ortaya
ç×km×ċt×r. Önceki dönemde yer alan
dikey mekansal iliċki yeniden yatay
bir düzleme taċ×nm×ċ, avlu üzerinden
yar× aç×k servis mekanlar×na ve kapal×
mekanlara geçiċ saĊlanm×ċt×r. Bu geliċmenin nedenlerinden birisi hayvanc×l×Ċ×n önemindeki art×ċt×r, bir diĊeri de
kent surlar×n×n oluċmaya baċlamas×d×r. Konut mimarisinde ortaya ç×kan
bir diĊer deĊiċiklik alt katta hayvanc×l×k ve depolama, üst katta yaċama
faaliyetlerine dönük iki katl× kullan×md×r. Binlerce y×l kullan×lacak olan bu
ċema, Kalkolitik topluluklarda tar×msal
üretimin artt×Ċ×n×n göstergesidir (Esin,
1996).
Kent surlar×, ayr×larak farkl×laċan konut mimarisi, özelleċmiċ yap×lar ve
tap×naklar düċünüldüĊünde neolitik
toplumlarda eċitlikçi paylaċ×m düzeninin çözüldüĊü ve krall×k sisteminin altyap×s×n×n oluċtuĊu söylenebilir. Bunun
sonucunda ise toplumdaki anaerkil
yap× giderek erkek emeĊi ve becerilerinin (savaċç×l×k) önem kazand×Ċ× ataerkil bir düzene evrilmiċ olacakt×r.

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Anadolu’da Konutun
Tarihi Geliċimi

Bu döneme ait kal×nt×lar Burdur Hac×lar, Karaman Canhasan, Malatya
DeĊirmentepe’de s×kl×kla tespit edilmiċtir. DeĊirmentepe kaz×lar×nda ortas× avlulu, iki yan× kanatl× ve iki katl×
yap×lar bulunmuċ, avlu tipolojisinin
güçlendiĊi ve kullan×mda yaċam alan×n×n merkezi haline dönüċtüĊü gözlemlenmiċtir.

2.5. Tunç ÇaĊ× ve Megaron (MÖ
3.500 – 1.200)
AtaerkilliĊin giderek önem kazand×Ċ× bu dönemde kentler, krall×klar ve
imparatorluklar kurulduĊu, Anadolu
ve Mezapotamya’da Hitit, Truva ve
Sümer devletlerinin hüküm sürdüĊü,
monoteizmin baċlad×Ċ×, yaz×n×n icat
edildiĊi bilinmektedir. Tar×msal geliċmeler sonucu tah×l ve yaĊ üretimi ile
baĊc×l×k faaliyetlerinde kaydedilen art×ċ ticaretin geliċmesine sebep olmuċ,
bu deĊiċim dönem içindeki yaċant×ya
yön vermiċtir. Çömlekçi çark× artan
ticari faaliyetlere taċ×ma kab× yetiċtirirken, tunç aletler ise artan zenginliĊi
bar×nd×racak surlar×, saraylar×, silolar×
ve tap×naklar× üretmekte kullan×lm×ċt×r.
Geliċtirilen alt×n ve gümüċ iċçiliĊi de
zenginliĊi saklanabilir hazinelere dönüċtürmektedir.

Üretim ç×rak, kalfa ve usta hiyerarċisi üzerinden saĊlan×rken yönetim de
ailelerde baba, topluluklarda kral ve
krall×klarda ise imparator üzerinden
kendini göstermektedir. Bu hiyerarċi
mekan üzerinden de ifade edilebilmekte, kaleler, saraylar, baċtap×naklar
ve s×radan evler olarak kentsel karċ×l×klar× bulunmaktad×r (Bilgi, 1996). Dönemin yayg×n mimari tipolojisi ise iç,
d×ċ ve servis mekanlar×n×n tamam×n×
içeren, uzun kenardan girilen dikdörtgen yap×l× megarondur.

ĉekil 05. Megaron, Truva
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Döneme ait kal×nt×lar×n×n yoĊun olarak
bulunduĊu Çanakkale Truva ve Mersin Yümüktepe yap× olarak farkl×l×k
gösterir. Yümüklütepe’de yan yana
dizilen megaronlar kent suru olarak
iċlev görmekteyken, Truva’daki megaronlar hisar duvar×ndan baĊ×ms×z
olarak örgütlenmiċtir. Ticaret yayg×nlaċmas× ve artan zenginlik ile konutlar
da zenginleċmekte, ticaret ve üretim
faaliyetleri ile bütünleċerek giriftleċmekte, avlulu konutlar kentsel bir nitelik kazanmaktad×r. Geliċmeler sonucu kent yaċam×n×n içe kapand×Ċ× Hitit
yaz×tlar×nda anlat×lmakta, kad×n×n ev
yaċam×nda ikincilleċmesi ve cariyeleċmesinin baċlad×Ċ× ise yaz×l× ilk edebi
eser olan Homeros destanlar×ndan
bilinmektedir.

2.6. Antik ÇaĊ Prostas ve
Pastas (MÖ 1.200 – 500)
Göçler, savaċlar, k×sa zamanda kurulup yükselen devletler, kara ve deniz
ticaretindeki ilerleme, Anadolu’nun
genelinde büyük geliċmeler saĊlam×ċt×r. Demir çaĊ×n× da kapsayan bu
dönem içerisinde Yunan ve Roma
medeniyetleri tarih sahnesine ç×km×ċ,
para icat edilmiċ, Ĉlyada ve Odysseia
Destanlar× yaz×lm×ċt×r. Halk×n iktidar×

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

anlam×ndaki demokrasi, Yunan kent
devletlerinde çaĊdaċ haline oldukça
yak×n (önemli farklardan birisi kad×nlar,
köleler ve göçmenlerin oy kullanamamas×d×r) bir yönetim ċekli olarak hayata geçirilmiċtir. Dönemin sonlar×na
doĊru bask×n güç Roma ĈmparatorluĊu taraf×ndan Hristiyanl×k resmi din
olarak ilan edilecek, etkisinin h×zla
yay×lacaĊ× Avrupa, Asya ve Afrika’da
Pax Romano oluċacakt×r. Ayn× zamanda ilk mimarl×k kuramc×s× Vitrivius
bu dönemde yaċam×ċ, utilitas, venustas, Àrmitas (kullan×ċl×l×k, güzellik,
saĊlaml×k) kavramlar× “Mimarl×Ċ×n On
Kitab×” ile mimarl×k literatürüne yerleċmiċtir.
Krall×k yerine demokratik yönetim anlay×ċ×n× benimseyen Yunan kent devletleri, sosyal adalet ve eċitlik ilkelerine
dayanarak kentlerini ele alm×ċ, konutlar× da bu kapsamda üretmeyi tercih
etmiċtir. Ĉklim ve arazi özelliklerine
göre yap×laċma, geliċerek yayg×nlaċan inċa teknikleri ve malzemeleri, ticaret ve savaċlar ile ilerleme gösteren
kültürler aras× iletiċim, yaz×n×n icad×
ile artan bilgi birikimi sonucu tarihte
ilk olarak tip konut uygulamas×na gidilmiċ, eċit parseller üzerinde tip konutlar yayg×n olarak kullan×lm×ċt×r. Her

Anadolu’da Konutun
Tarihi Geliċimi

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 konularak nüfus art×ċ×na karċ× göçü s×n×rlay×c×
çeċitli önlemler al×nd×Ċ× bilinmektedir
(Bilgi, 1996).
Akdeniz evinin ayr×lmaz parças× olan
aç×k avlu, genellikle iç mekanlar× birleċtiren ve giriċ ç×k×ċ saĊlayan bir iċlev
üstlenmiċtir. Yemek ve temizlik gibi
çeċitli ev iċleri yap×lmakta, varsa hayvanlar burada bar×nd×r×lmakta, adak
ve sunaklar ile kült törenleri düzenlenmektedir. Su ihtiyac× karċ×lamak için
çat×dan inen yaĊmur suyunun depoland×Ċ× sarn×ç ve çeċmelerin avluda

yer ald×Ċ× bilinmektedir. Bu döneme
ait kaz×larda ortaya ç×km×ċ çift tarafl× avlu kullan×m× saĊlayan ince uzun
dikdörtgen yap×lara prostas, üç taraÁ×
avlu kullan×m× saĊlayan kare yap×lara ise pastas denilmektedir. Prostas
yap× içerisinde orta avludan yaċama
alan×na geçerken yer alan ön galeridir, pastas ise orta avlunun ötesinde
mekanlar×n kap×lar×n×n aç×ld×Ċ× kolonadl× koridordur. Cephe olarak her iki
mekan da güneye bakmakta, oikos
ad× verilen yaċama alan×na geçiċi haz×rlamaktad×r. Zaman içerisinde avlunun arkas×nda yer alan bölüm iki katl×
olacak, önünde yer alan mekanlar ise
sokaĊa aç×larak atölye ve ticari faliyetlere ait fonksiyonlar kazanacakt×r.

ĉekil 06. Prostas ve Pastas Konut Planlar×
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Helenistik döneme geçildikçe kentlerdeki eċitlikçi ve sosyal yap× bozularak
lüks konutlar ortaya ç×km×ċt×r. Prostas
ve pastas konutlarda yer alan avlular×n çevresi aç×larak tavan kolonlar ile
desteklenmiċ, farkl× bir dönemin mimari geleneĊi haline gelecek peristyle
konutlar yayg×nlaċm×ċt×r (AbbasoĊlu,
1996). Ĉtalya mimarisinde yer alan iki
peristyle’l× atrium konutlar (domus)
artan zenginlik ve lüks ile Anadolu’da
da konut çeċitliliĊine dahil olmuċtur.
Büyük kentlerde artan nüfusa karċ×n
yer s×k×nt×s× olmas×, konutlarda kat say×s×n×n artmas× ile sonuçlanm×ċ, Roma
döneminde çok katl× yeni bir konut tipi
ortaya ç×km×ċt×r. Kentlerdeki yoksullar
ise çok katl× konutlar×n baz× odalar×nda yada belirli bir mimari özellik göstermeyen tek mekanl× konutlarda yaċamlar×n× sürdürmüċtür.

ĉekil 07. Prostas Konut Dokusu, Priene

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Antik ÇaĊ kal×nt×lar× Anadolu’da s×kl×kla 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. Özellikle Efes ve Bergama’da bulunan yamaç evler, agora, forum, amÀtiyatro,
tap×nak, kütüphane, ×zgara kent plan×,
altyap× sistemi (içme ve at×k su hat-

Anadolu’da Konutun
Tarihi Geliċimi

lar×) ve çeċitli sanat eserleri dönemin
zenginliĊi ile kültürel, sosyal ve yönetimsel anlamda geliċkinliĊini ifade
etmekte yeterlidir. Döneme ait sanat
eserlerinden heykel ve mozaikler yayg×n olarak bulunmakla birlikte, müze
ve arkeoparklarda sergilenmekte olan
birçok örneĊi mevcuttur.

2.7. Orta ÇaĊ ve Ĉnsulae
(500 – 1400)
Göçebe kavimlerin sald×r×lar× ile imparatorluklar×n y×k×ld×Ċ×, kentlerin birçoĊunun yaĊmaland×Ċ×, ticari faaliyetlerin durma noktas×na geldiĊi, yerleċik
topluluklar×n göç etmek zorunda kald×Ċ× bu dönemde feodal krall×klar×n
hüküm sürdüĊü bilinmektedir. Ĉstilalardan en çok etkilenen kentler ve
yerleċik toplumlar olup göçebe yaċayanlar hayatlar×n× sürdürmüċtür. Bu
kapsamda Anadolu’da farkl× tarihlerde gerçekleċmiċ üç büyük istiladan
söz edilebilir, Sasani, Hun ve MoĊol
istilalar×. K×sa süreli olan bu istilalar×n
y×k×c× etkisi oldukça büyük ve uzun
süreli olmuċ, insanl×k tarihinin ilerleyiċini ve antik çaĊ×n entellektüel geliċkinliĊini durdurmuċ, karanl×k dönem
olarak an×lacak bir çaĊ× baċlatm×ċt×r.

Tar×mla geçinen özgür halk×n kentsel
y×Ċ×lmas× olarak tan×mlanan polis, dayand×Ċ× köleci emek düzeni ile Anadolu medeniyetinin yap× taċ× iken, artan
istilalar sonucu ve askeri örgütlenme
gereĊi kamusal kentsel kaynaklar×n
tükendiĊi, genel itibariyle terk edilen ve yaĊmalanan yerleċkeler haline gelmiċtir. Hristiyanl×Ċ×n doĊuċu ile
mevcut entellektüel ortam ve yaċant×
pratikleri temelinden sars×lm×ċ, tahsis
edilen kaynak ve kölelerden mahrum
kalan kentsel donat×lar unutulmuċtur.
Tap×naklar kiliseye dönüċtürülmüċ, tiyatrolar putperest kültlerle iliċkilendirilerek kapat×lm×ċ, hamamlar terk edilmiċ, forumlar iċlevsiz kalm×ċt×r. Daha
önemlisi, antik çaĊ×n rasyonel kent
dokusundan vaz geçilerek organik ve
rastlant×sal yaklaċ×m×n benimsenmiċ

ĉekil 08. Priene Kent Bütünü
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olmas×d×r ki bu durum altyap× sisteminin baz× büyük kentler hariç unutulduĊunu yada kullan×lmad×Ċ×n× iċaret
etmektedir.

ĉekil 09. Ĉnsulae

ĉekil 10. Domus

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Dönemin bar×nma al×ċkanl×klar× çaĊ×n
karmaċas× sebebiyle fazla bilinmemekte, ayd×nlat×c× yeterli kal×nt× bulunmamaktad×r. Daha çok yaz×t ve erken
edebi eserlerden, Konstantinapolis
özelindeki konutlar aristokratik saraylar ve kolektif bar×nma bloklar× (insulae) ile örneklenebilir (Tanyeli, 1996).
Antik çaĊ×n sonunda nüfus art×ċ× ve
kentleċme ile çok katl× konutlar yayg×nlaċm×ċken orta çaĊda bu konutlar
birleċerek birden fazla yaċam birimini
içeren yap×lar×, tarihteki ilk apartman
örneklerini oluċturmuċtur. Süreç içerisindeki deĊiċime orta çaĊ×n güvensiz
ortam× ile artan kensel yoĊunluk etkindir. Juvenal adl× yaz×tta bu yap×lar
için giriċ kat×nda al×ċveriċ ve eĊlence
birimleri yer ald×Ċ×, üst katlar×nda düċük gelirli ailelerin yaċad×Ċ×, yang×nlardan kolay etkilenerek y×k×labildiĊi,
ahċap ve kerpiçten yap×lm×ċ yüksek
konut bloklar× olarak aktar×lmaktad×r
(Tanyeli, 1996). DiĊer bir konut tipi
olan aristokratik saraylar ise taċ duvarlar×, tonoz tavanlar× ile oldukça
geliċkin olup, antik çaĊa ait domus
olarak adland×r×lan lüks konutlar ile
benzerlik göstermektedir. Zeugma
kaz×lar×nda bulunan Dynasisos Villas×
domus konutlara örnektir.

Anadolu’da Konutun
Tarihi Geliċimi

ĉekil 11. Dynasisos Villas×, Zeugma,
Gaziantep

Ĉslamiyetin doĊuċu ve yay×lmas× ile,
11. yüzy×ldan baċlayarak yerleċik ve
göçebe olmak üzere iki farkl× grubun
gelip Anadolu’ya yerleċtiĊi bilinmektedir. Kara çad×r, alaç×k ve topak ev
gibi geleneksel konar göçer uygulamalar Orta Asya kültürü ile benzerlik
göstermektedir. Karn×yar×k ev plan×n×
bu dönem ile iliċkilendirmek güçtür
ancak merkezi plan ċemas× henüz
yoktur denemez. Selçuklu kervansaray ve medreselerinde olduĊu gibi

saraylar×nda da merkezi plan ċemas×
kullan×lmakta olup sonraki dönem konut mimarisi ile tipolojik iliċki oldukça
fazlad×r. Ĉbn Batuta’n×n Birgi’deki bey
saray× için yapt×Ċ× betimleme, çokça
merdiven ç×kt×ktan sonra ulaċ×lan dört
taraf× sedir sekileri ile çevrili ortas× havuzlu bir mekan ċeklindedir (Tanyeli,
1996). Kervansaray ve medreseler
oldukça sade bir mimariye sahip olmakla beraber portaller (giriċ kap×s×) taċ iċçiliĊi ile oldukça ihtiċaml× bir
17
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karċ×lama sunar. Taċ iċçiliĊi döneme
ait geleneksel sanatlar×n baċ×nda gelmekte olup Anadolu’da günümüze
ulaċm×ċ birçok örneĊi (DivriĊi Camii,
Karatay Medresesi, Sar×han Kervansaray×) mevcuttur.
Behramkale’de fazla deĊiċikliĊe uĊrad×Ċ× düċünülmeyen bir ortaçaĊ evini
19. yüzy×la ait bir metin ċöyle tasvir etmektedir: “D×ċar×dan bir kare kutuya
benziyor ve içerisi 3,5-4 metre boyutlar×nda. Çamurla birbirine tutturulmuċ
her biçimdeki taċlardan inċa edilmiċ.
Çat× düz ve toprak örtülü. Pencere
yok ve dolay×s×yla, ×ċ×k sadece kilidi
yada sürgüsü bulunmayan kap×dan
giriyor. Duvarlar ve zemin k×sa saman
parçalar×yla kar×ċ×k çamur, dam karċ×dan karċ×ya at×lm×ċ ve üstüne karċ×t
doĊrultudaki tahtalar×n yerleċtirildiĊi
bir aĊaç taċ×yor, iç mekan geniċ bir
aç×k ocaĊ×n isiyle kararm×ċ ve ev içeri girildiĊinde epey karanl×k” (Alt×nsay,
1986). Kamusal yap×lar ve saraylarda
gösterilen zenginlik, saĊlaml×k ve nadiren taċ iċçiliĊi ahċap ve kerpiçten
yap×lan konutlarda bulunmad×Ċ× için
döneme ait tarihi kal×nt×lar×na rastlanamaz. OrtaçaĊ bu anlamda da karanl×k
bir dönemi kapsamaktad×r.
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2.8. Osmanl× Dönemi Konutlar×
(1400 - 1900)
Anadolu Selçuklu Devleti sonras× ortaya ç×kan beylikleri bünyesine
katarak kuruluċ aċamas×n× geride b×rakan Osmanl× Devleti’nin önce imparatorluk ard×ndan daĊ×lma sürecini,
Avrupa’da ise dünya tarihine yön verecek reform, rönesans, ayd×nlanma
ve endüstri devrimi milatlar×n× kapsayacak bir dönem olmuċtur.
Erken Osmanl× kentleċmesi iki boyutta ilerler; birincisi fethedilen kentlerdeki Rum evlerine yerleċim, ikincisi ise kent çevrelerinde yar× k×rsal
yerleċme alanlar× oluċmas×d×r. K×rsal
yerleċmeler göçebe topluluklar×n kent
al×ċkanl×klar× edinmesine yard×mc× olmakta, kente göçün ilk basamaĊ×n×
oluċturmaktad×r. Anadolu’nun kentsel
ve mimari ilerlemesi en iyi rakipsiz bir
odak ve kültürel üretim merkezi olan
Ĉstanbul’da gözlemlenmektedir. 15.
yüzy×l×n son çeyreĊinde yüzbin olan
Ĉstanbul nüfusu 16. yüzy×l×n ortalar×nda dörtyüzbine, ayn× yüzy×l×n sonlar×nda ise yediyüzbine ulaċm×ċt×r (Tanyeli,
1996). Kentsel yerleċim için ise organik dokunun hakim olduĊu, geniċ arazilerin sat×ċ×nda geometrik bir düzen
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gözetilmediĊi ve miras yolu ile kent içi
parsellerin s×n×rs×z say×da parçaya bölündüĊü bilinmektedir. Bu arazi ufalanmas×n×n durmas× iċe yaramayacak
kadar küçük parsellerin ulaċ×lmas× ile
mümkündür, sonucu ise geleneksel
ç×kmaz sokak dokusudur. Ancak 18.
yüzy×l öncesi Osmanl× kentlerinin tek
katl× ve bahçeli evlerden oluċtuĊu,
ciddi bir yoĊunluĊun henüz meydana
gelmediĊi düċünülmektedir.

ma niċleri bulunur, bu doku bir mimari
gelenek olarak günümüze kadar uzanacakt×r (Tanyeli, 1996).
Osmanl× metropollerinin önemli konut tiplerinden birisi de en alt bar×nma basamaĊ× olarak kabul edilen
hüceratt×r. Genel olarak tek katl× küçük kagir odalar dizisi olarak bilinen
hüceratlar×n metinler üzerinden iki
ve daha fazla katl× olduĊu da düċü-

ĉekil 12. 16.yy Ĉstanbul Kent Dokusu,
Matrakç× Nasuh

Osmanl× odas× erken dönem konutlar×n ana bileċenidir. Oda ve otaĊ sözcüklerinin etimolojik benzerliĊi ile göçebeliĊin konuttaki yans×mas× kabul
edilen mobilyas×zl×k faktörü, kültürel
köken ve ortakl×k olarak aç×klay×c×d×r.
Oda ve otaĊ×n diĊer benzerliĊi yaċama, yeme ve yatma al×ċkanl×klar× her
iki bütüncül mekanda da kesintisiz
bir ċekilde sürdürülebilmesi, iċlevsel
ve esnek kullan×m özelliklerine sahip
olmas×d×r. OtaĊda ×s×nmak için kullan×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× olduĊu düċünülmektedir.
OcaĊ×n yan×ndaki karċ×l×kl× duvarlarda
zeminden 30 cm kadar yüksek otur-
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nülmektedir. Küçük bir kesimi bekar
konutu olan hüceratlar Osmanl× yerleċim sisteminin zorunlu bir sonucu
olarak aile yaċam×n×n egemen olduĊu
mahalle içlerinde konumlanmazlar,
odabaċ× denilen görevliler taraf×ndan
yönetilir. Hüceratlar, önceki dönem
insulae örneĊi gibi kollektif bar×nma
birimleri olup Osmanl× dönemi toplu konutlar× olarak kabul edilir. Fatih
Sultan Mehmet’in bir vakÀyesi içerdiĊi
konut stoku bak×m×ndan 15. Yüzy×l
Ĉstanbul kent merkezini aç×klamaktad×r. 262 vak×f konut yap×s× üzerinden
verilen bilgilere göre, toplam bar×nma
birimlerinin %47’si hüceratlar, %37’si
tek odal× birbirinden baĊ×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 baĊ×ms×z evlerin %90’×n×n tuvaletleri olduĊu, hijyen
ċartlar×na ayk×r× olarak neredeyse tüm
evlerde su kuyusu bulunduĊu bildirilmektedir. Dönem ċartlar×nda içme
suyu ċebekesi sadece saray ve üst
düzey yöneticilere ait köċklerde bulunmakta olup kentliler ortak çeċmelerden ihtiyaçlar×n× temin edebilmektedir. Ayr×ca söz konusu evlerin %90
kadar×n×n mutfaks×z, %50 kadar×n×n
ise avlular×nda ocak bulunduĊu bilin-
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mektedir (SakaoĊlu, 1989).
Osmanl× kent dokusu içerisindeki konut stoĊu homojen bir yap× sergilemekte, zengin yada fakir topluluklar×n
kümelendiĊi mahallelere rastlanmamaktad×r. Bu homojen yap× içerisinde
kentsel iletiċimin oldukça güçlü olduĊu, kentli çoĊunluĊun mahrem deĊil
tam tersi kamusal ve göz önünde bir
hayat yaċad×Ċ×, sokak, avlu ve meydanlar×n birer kamusal etkileċim alan×
olduĊu bilinmektedir.
17. yüzy×lda coĊraÀ keċiÁer ile ticaret
yollar×n×n deĊiċmesi, savaċlarda al×nan
maĊlubiyetler, ganimet gelirlerindeki
ciddi düċüċ ve Celali Ĉsyanlar×’n×n etkisiyle saltanat Anadolu’da etkinliĊini
yitirmeye baċlam×ċt×r. Taċra üzerinde
zay×Áayan denetim sebebiyle merkeze
aktar×lan kaynaklar azal×rken kaynaklar×n yerinde kullan×m× art×ċ göstermiċ,
kapital birikimi ile taċra illerin büyümesi h×zlanm×ċt×r. Ayn× yüzy×ldaki bir diĊer
deĊiċiklik ise göçebe tüccarlar×n kentli
yerleċik tüccarlara yerini b×rakmas× olmuċtur. Dolay×s×yla önceden olduĊu
gibi sadece sarayl× bürokratlar×n deĊil
taċral× eċraf×n da ciddi sermaye birikimleri oluċmaya baċlam×ċt×r (Tanyeli,
1996). Toplumdaki bu deĊiċim ile ar-
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t×k büyük kamusal yap×lar ve külliyelerin yap×m× terkedilmiċ, kiċisel yaċam×n
maddi çevresine yap×lan harcamalar
ile bar×nma kültüründe h×zl× bir yükselme yaċanm×ċt×r. Ĉmparatorluk ölçeĊindeki büyük gelenek ve yerel ölçekteki
küçük gelenek, Osmanl× müziĊi ve
halk müziĊi, divan edebiyat× ve halk
edebiyat×n×n ortaya ç×kt×Ċ× bu süreç
toplumdaki ekonomik ayr×ċman×n izlerini taċ×maktad×r.
Taċral× halk×n zenginleċmesi ile
Ege’de kule konutlar ortaya ç×kar,
ĉanl×urfa, Gaziantep, Diyarbak×r’da
avlulu, eyvanl× ve taċ iċçilikli konutlar yayg×nlaċ×r. Ĉç Anadolu’da kerpiç, düz daml× ve tek katl× köy evleri
uzun süre deĊiċmezken, Kayseri’de
kesme taċ ile tokana (ana mutfak),
harem ve sofal× konutlar inċa edilir,
Sivas ve Erzurum’da ise yere yar× gömük konutlar gelenekselleċir. DoĊu
Karadeniz’de ahċap y×Ċma ve göz
dolgu konutlar belirir. Toplumsal katmanlarda aċaĊ× inildikçe iletiċim azal×r
ve yerellik artar, sonucunda bar×nma
kültürüne ait planlama, malzeme ve
teknik farkl×laċarak belirginleċir. GüneydoĊu Anadolu’nun klasik Osmanl×
dönemi ve öncesinde ekonomik refah× eyvanl× ve avlulu konutlar üzerinden

bilinmekle birlikte Gaziantep kenti
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde
ċöyle betimlenmektedir:
Ay×ntap kenti tümüyle 32 mahalledir. 8067 toprak ve kireç örtülü,
bay×nd×r, bak×ml×, yüksek sarays×
evleri vard×r. Tümüyle 140 mihrapl×, yoĊun cemaate sahip, Arasta
Meydan×’ndaki Boyac×oĊlu Camii
ve çarċ× içindeki Tahtal× Camii,
sanatl×, ferah, büyük kubbeli ve
görkemli yap×lard×r... Ay×ntap’da
300’ü aċk×n saray×n özel hamam× vard×r. Tümüyle 3900 dükkanl×
büyük bir çarċ×ya, aç×k art×rma ile
sat×ċ yapan pazarlara sahiptir. Ĉki
bedesteni, çarċ×s× ve saraçhanesi
üstleri örtülü kagir, saĊlam, s×ra
düzeni içinde, süslü dükkanlard×r...
1648’de gördüĊüm kent bu kez
sekiz mahalle, nice han, camii ve
dükkan kazanarak büyük bir geliċme göstermiċ, Tanr×’ya ċükürler
olsun ki bu geliċmesini sürdürmektedir. (Baċgelen,1999)
18. yüzy×la gelindiĊinde Osmanl× kentsoylular×n×n doĊuċu baċlamakta, Lale
Devri bu durumu kan×tlamaktad×r. Genel itibariyle yazl×k konut oluċumu ve
geniċ rekreaktif alanlar, peyzaj süsle-
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ĉekil 13. Sar× Köċk, Ĉstinye, Ĉstanbul

ĉekil 14. Sadullah Paċa Yal×s×, Çengelköy, Ĉstanbul

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

meleri ile mesire al×ċkanl×Ċ× baċlang×c×
bu döneme aittir. Eski muhafazakar
normlar yerine ortaya ç×kan ve yoksul
muhaliÁerce israf ve yozlaċma diye nitelenecek yeni lüksler zaman ilerledikçe toplumun geneli taraf×ndan benimsenecektir. Döneme ait köċk, yal× ve
rekreasyon amaçl× baċka konutlarda,
kent içi bar×nma kültürünün aksine
çok say×da pencereden oluċan geniċ
cephe aç×kl×klar× saĊlanarak doĊa ile
buluċma hedeÁenmektedir (Tanyeli,
1996). Bu deĊiċim, cam tekniĊinin
geliċmesiyle de ilintilidir. Antik çaĊdan
bu yana Anadolu’da geleneksel olarak kullan×lan ve vitray olarak bildiĊimiz revzen, alç× pencere ve münakkaċ parça cam yap× elemanlar×, levha
caml× giyotin pencerelere yerlerini
devreder.
Endüstri çaĊ×n×n, 19. yüzy×lda ülkeye
getirdiĊi yeni ulaċ×m ve iletiċim altyap×s× ile merkez geleneklerinin taċra
konutlar×nda yayg×nlaċmas× h×zlan×r.
Kayseri çevresindeki geleneksel tokana, harem ve sofal× konutlar×n yan×na iki katl×, orta sofal×, ç×kmal× ve
sokaĊa pencereleri bulunan konaklar eklemlenir, zaman içinde bu yeni
tipoloji diĊerini tasÀye eder. Kerpiç
y×Ċma evlerin yerini Ankara, Afyon ve
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Sivas’ta h×m×ċ (kerpiç dolgulu ahċap
karkas) al×r. Erzurum’un tütekli evlerine eklemlenen pencereli Osmanl×
odalar×, Hatay’×n avlulu evlerinde sokaĊa bakan cumbalar, Konya’da karn×yar×k plan ċemas×, Elaz×Ċ’da pencere sedir ve ocakl× konutlar merkezin
taċra kültüründe yaratt×Ċ× deĊiċimin
uzlaċ× ċeklindeki yans×mas×d×r (Tanyeli,
1996). Ayr×ca düz daml× konutlardan
oluċan Anadolu kentlerinde 19. yüzy×l
sonlar×na doĊru kiremit çat×l× ve levha
pencereli konutlar h×zla art×ċ göstermiċtir.
Taċrada yaċanan bu mekansal ve
kültürel deĊiċimi etnik ve ideolojik

ĉekil 15. Ankara Evi

ĉekil 16. Erzurum Evi

ĉekil 17. Göz Dolgu Ev, Rize
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ĉekil 19. Konya Evi

ĉekil 18. Kayseri Evi

farkl×l×klara sahip topluluklar da yaċam×ċ, daĊ×lma sürecindeki ülkenin
geleceĊine ait mekansal iċaretlerini
vermiċlerdir. 19. yüzy×l×n baċlar×nda
Ĉstanbul’da gayr×müslim evleri farkl× renklere boyanmaya baċlanm×ċ,
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pastel renkler Türkler taraf×ndan kullan×l×rken gri tonlar gayr×müslimlere ait
olarak belirlenmiċtir (Tanyeli, 1996).
Geleneksel konut tipleri yerine Ayval×k
ve Cunda Adas×’nda s×kl×kla rastlanabilecek bat×l×, simetrik ve kompakt konut tipine geçiċ yap×lm×ċt×r. Sokaklara
aç×lan balkonlar ile d×ċ mekan iliċkisi
geliċtirilmiċ, sedir sekileri ve yüklükler
kald×r×larak hareketli mobilyalar kullan×lm×ċt×r. Bat× tarz× mobilyalar× evlerinde ilk kullanan Rumlar olmuċtur.
Mekansal ve kültürel deĊiċimler ile
çevreye giderek daha da yabanc×laċan müslüman ve gayr×müslim topluluklar geleneksel düzenin y×k×l×ċ×n× haz×rlamakta, sonucunda ise bir taraftan
etnik ayr×ċma belirginleċmekte, diĊer
taraftan ise Anadolu modernizmin
eċiĊine ad×m atmaktad×r.
Döneme ait tüm yap×larda süsleme
oldukça önemli bir yere sahiptir. Kimi
zaman bir vitray olarak kendini gösteren süsleme elemanlar×, kimi zaman
ise bir eliböĊründe, bir kuċevi yada
ince Àgürler, resimler ve yaz×lar olarak
belirmektedir. Süreç boyunca yap×lan
tüm kamusal yap× ve saraylarda (Topkap× Saray×, Sultan Ahmet Camii vs.)
süsleme sanat× örnekleri (hat, tezhip,
çini) son derece geliċkin olmakla be-
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ĉekil 20. Kuċevleri, Yeni Valide Camii,
Üsküdar, Ĉstanbul

raber Endüstri Devrimi’nin getireceĊi
Àkirler ve toplumda yaratt×Ċ× deĊiċimler sonucu, söz konusu geleneksel
sanatlar eski önemini yitirecek, antik çaĊ×n mozaik süslemeleri ve orta
çaĊ×n taċ iċçiliĊi gibi unutulmaya yüz
tutacakt×r.

2.9. Modernizm (1900 - )
Antony Giddens (1990) modernleċmenin toplumlar üzerindeki etkisini üç
baċl×k alt×nda gruplam×ċt×r: süreksizlik
(discontunity), baĊlamdan koparma
(decontextualize) ve düċümsellik (ref-

lexivity). Bu baċl×klardan ilki kültürel
iliċkinin kesilmesi, ikincisi bir yere ait
olma güdüsünü yitirme, üçüncüsü ise
doĊall×Ċ×n ve kendiliĊindenliĊin ortadan kalkmas× olarak aç×klanmaktad×r.
Toplumsal anlamda gelenek, aidiyet
ve doĊall×Ċ×n kaybolduĊu, düċünsel
anlamda ise uluslararas× etkin, mimari
ile doĊrudan iliċkili, evrensel ç×kar×mlara sahip, ekonomik geliċmelere baĊ×ml× bu süreç ile kent ve mimari kültürel anlamda geçmiċten uzaklaċm×ċ,
küresel anlamda ise coĊraÀ ayn×laċma baċlam×ċt×r.
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2.9.1. Dünya’da Modernizmin
Geliċimi

ĉekil 21. Eiffel Kulesi,
Paris, Fransa

Döneme ait Anadolu’nun durumunu
kavrayabilmek için önce Avrupa ve
Amerika’da meydana gelen deĊiċimleri incelemek gereklidir. 18. yüzy×l
sonlar×nda baċlayan Endüstri Devrimi

ile tar×m toplumundan sanayi toplumuna geçiċ baċlam×ċt×r. 1765’de buhar makinesi icat edilmiċ, 19. yüzy×l×n
ilk yar×s× bitmeden Avrupa’n×n birçok
kentine demiryolu aĊ× kurulmuċtur.
Demiryolu aĊ×n×n gittiĊi çeċitli kavċak
noktalarda endüstri merkezleri oluċmuċ, bu sanayi yerleċkeleri zamanla
büyük kentlere dönüċmüċtür. Sanayinin saĊlad×Ċ× iċ imkanlar×n×n yan× s×ra
tar×mda makineleċme sonucu k×rsalda emek ihtiyac×n×n azalmas× göçü tetiklemiċ, sanayi kentlerinde yoĊun bir
nüfus art×ċ× yaċanm×ċt×r.
Üretimde makinalar×n kullan×lmas×
sonucu seri üretim ve standartlaċma
kavramlar× oluċmuċ ve bu durum üretim alan×nda önemli deĊiċimlere yol
açm×ċt×r. Arz ve talep dengesine göre
kendince iċleyen fabrikalar ekonomik sistemi kökten deĊiċtirmiċ, yeni
sistem ise ċu ċekilde tan×mlanm×ċt×r:
“üreticinin özç×kar×n×n genel refah×n
elde edilmesine katk×da bulunacaĊ×
bir ekonomik sistem, en saf biçimiyle kapitalizm” (Roth, 2000). Yaċanan
büyük deĊiċim ile yeni bir sosyal s×n×f
ortaya ç×km×ċ, aristokrat s×n×f×n×n d×ċ×nda sanayi üzerinden zenginleċen
tüccar ve üreticilere burjuva denilmiċtir.
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ĉekil 22. Kristal Palas, Londra,
Ĉngiltere

Endüstri devriminin temelini oluċturan
rasyonalizm ve pozitivizm ak×mlar×,
felseÀ anlamda modern mimarinin de
temelinde yer almaktad×r. Ayn× ċekilde
toplumsal, teknolojik ya da ekonomik
geliċmeler mimarl×Ċ× etkileyip deĊiċtirdiĊi bilinmektedir. Geliċen sanayi ve
teknoloji ile dökme demirin yayg×nlaċmas× sonucu 19. yüzy×lda Eiffel Kulesi
(Paris) ve bir fuar yap×s× olan Kristal
Palas (Londra) inċa edilmiċtir. Buharl×,
hidrolik ve sonras×nda elektrik motorlu asansörler ile çok katl× yap×laċmalar
h×zlanm×ċ, levha cam×n cephelerde
kullan×m× giderek artm×ċt×r. Genel ola-

rak çelik, cam ve betonarme tekniĊindeki geliċmeler, 20. yüzy×l×n mimari
üslubunu, tarihsel biçimlerin egemenliĊinden s×yr×lm×ċ, yeni yap× malzemeleri ile yap×m yöntemlerini benimsemiċ, çaĊdaċ ve yal×n yeni bir anlay×ċ×
belirlemiċtir. Bu modernist anlay×ċ×n
öncüleri aras×ndaki Adolf Loos taraf×ndan yaz×lan ve 1908 y×l×nda yay×nlanan “Süsleme ve Suç” baċl×kl× bildiri
modernizmin zihinsel arkaplan× olan
iċlevselcilik (functionalism) ve estetik
sadeleċtirme (aesthetic purism) üzerine avangart görüċler sunar:
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Yaċamak için ayn× ihtiyaç ve talepler ile eċit gelir düzeyine
sahip, farkl× kültürlerden gelen iki
insan düċünün. Ekonomik olarak
deĊerlendirilecek olunursa, kendi geleneklerini ve eĊilimlerini yaċamas× beklenen bu iki insandan
20.yy örneĊi giderek zengileċecek
iken, 18.yy örneĊi giderek fakirleċecektir. Çünkü 20.yy insan× daha
az masraf ile ihtiyaçlar×n× karċ×layabilir ve para biriktirebilir. Hoċland×Ċ× sebze basitçe kaynat×lm×ċ
ve az tereyaĊl×d×r. 18.yy insan×
ise ayn× sebzeyi bal ve ceviz eklemeden yemez, piċmesi için saatlerini harcar. Birisinin tercih edeceĊi süslemeli tabaklar oldukça
pahal× iken, modern insanlar×n
beĊenerek kulland×Ċ× basit beyaz
tabaklar bir o kadar ucuzdur. Sonuç olarak 20.yy insan× birikim yaparken, 18.yy insan× borçlanacakt×r. Bu uluslar×n tamam× için geçerli
olduĊu gibi kültürel evrimin gerisinde duran bireylerin de sorunu
olacakt×r...
Tornac× ve ahċap oymac×lar×n kazançlar× aras×ndaki iliċki ile nak×ċ
ve dantel yapanlar×n oldukça düċük gelirleri bilinmektedir. Süsleme
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

iċiyle uĊraċan ancak yirmi saat
çal×ċarak modern iċçilerin sekiz
saatlik kazançlar×n× elde edebilmektedir... Süsleme yap×lmad×Ċ×
durumda üretim süreci k×salacak,
kazanç artacakt×r. Çinli oymac×
onalt× saat çal×ċ×rken Amerikal× iċçi
sekiz saat çal×ċmaktad×r. Ĉċlemeli
bir sigara kab×na sade olan× ile ayn×
ücreti ödediĊimde aradaki emek
fark× iċçiye ait olacakt×r... EĊer bir
zenceÀlli kek yiyeceksem en düz
ve basit olan× tercih ederim, bir
bebek yada motorsiklet ċeklinde
olan× deĊil... Süsleme boċa giden emek ve harcanan saĊl×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. Oldukça rasyonel olan bu öneri üzerine modernizm inċa 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 yaċan×lan
bir makinedir” (house is a living machine) ifadesi ile yeni anlay×ċ oldukça
geniċ bir uygulama alan×na kavuċa-
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cakt×r. Almanya’da mimar, sanatç× ve
zanaatkarlar×n birlikte kurduĊu Bauhaus ile temel tasar×m kavram× ortaya
ç×kacakt×r. Bauhaus yöneticisi Walter Gropius bu süreçte kuċkusuz en
büyük pay sahibidir. Bauhaus ilkeleri
olan tasar×mda basit geometrik formlar×n kullan×lmas×, ċerit pencereler ile
doĊaya hakim olma isteĊi, geniċ cam
yüzeyler ile iç ve d×ċ mekan aras×nda
görsel bir baĊ kurma hedeÀ, fonksiyonel mekan düzeni, d×ċar×dan belirgin olmayan konstrüksiyon ve beyaz
d×ċ cephe gibi unsurlar bu üslubun
belirgin özellikleri olup Bauhaus Dessau binas×nda rahatl×kla okunmaktad×r. Bauhaus, tasar×m alan×nda yaln×z
Almanya’y× deĊil bütün Avrupa’y× etkisi alt×na alacak ve uluslararas× üslubun doĊuċuna uygun ortam× haz×rlayacakt×r. Uluslararas× üslup, modern
mimarl×Ċ×n klasik dönemidir. Endüstri
devriminden bu yana ulaċ×lmas× hedeÁenen modern mimarl×Ċ×n idealleri,
bu yaklaċ×mla birlikte mimarl×k düċüncesinde tam anlam×yla hakim olur.
Mimarl×kta s×k s×k vurgulanan teknolojinin egemenliĊi, kullan×lan yal×n
geometriler arac×l×Ċ×yla saĊlanacak
mutlak soyutlama, biçimde sadelik ve
mekanda iċlevsellik aray×ċlar×, bu dö-

ĉekil 23. Bauhaus, Dessau, Almanya

29

TRC1 Konut Raporu

nemde rasyonel ve pürist bir mimarl×k
anlay×ċ×n×n yerleċmesini saĊlayacakt×r.
Amaç, kal×c× olan ve evrensel estetik
deĊerler içeren bir mimarl×k anlay×ċ×
ortaya koymakt×r. Bauhaus öĊreticilerinden Mies van der Rohe “az
çoktur” (less is more) diyerek modern
mimarl×Ċ×n sanatsal yaklaċ×m×n× hem
özetlemiċ hem de sloganlaċt×rm×ċt×r.
Barselona’da inċa edilen pavyon binas× Mies’in en önemli mimarl×k ürünüdür.

ĉekil 24. Barselona Pavyonu,
Barselona, Ĉspanya

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×
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2.9.2. Anadolu’da Modernizm
20.yy Avrupa ve Amerika mimarisine modernizm ak×m× h×zla yön verirken, Anadolu ancak cumhuriyetin
kurulmas× sonras× 1930’larda tekil
modernist yap× örneklerini kentlerine katabilmiċtir. Toplumsal ve kültürel moderleċme ise 1839 Tanzimat
Ferman×’na kadar uzanmaktad×r.
Anadolu ölçeĊinde düċünüldüĊünde
süreç liman kentleri Ĉstanbul ve Ĉzmir
ile baċlar, demiryolu aĊ×n×n ulaċt×Ċ× diĊer kentler ile devam eder. Genellikle
dönüċen tarihi kent ve yeni aç×lan yerleċimler olarak iki farkl× yap×n×n hakim
olduĊu Anadolu kentlerinde konutlar
bitiċik nizam apartmanlar, s×ra evler ve
bahçe içi banliyö evler olarak Avrupal×
örnekler ile oldukça benzerlik göstermektedir. Apartman ve s×ra ev tipleri,
ada, parsel, sokak, cadde ve meydan
hiyerarċisi ile konumland×r×lm×ċ, 19.yy
Barok planlama geleneĊi uygulanm×ċt×r (Bilgin, 1996). 1882 y×l×nda yay×mlanan Ebniye Kanunu bu düzeni
oluċturmak için kullan×lan bir araçt×r.
Konut birimlerini bir çat× alt×nda toplayan apartmanlar×n d×ċ×nda, çekirdek
aile ve geleneksel aileyi bir araya getiren aile apartmanlar× Anadolu’ya has
olarak ortaya ç×km×ċt×r. Ebniye Ka-

nunu ile getirilen bir diĊer yenilik ise
yap×m teknolojileri alan×nda olmuċtur.
Ahċap karkas yerine kagir y×Ċma tekniĊi, kamu binalar×n×n d×ċ×nda kent içi
konutlarda da kullan×l×rken, geleneksel konut mimarisinden keskin bir
uzaklaċmaya sebep olmuċtur.
Ĉki dünya savaċ× aras×nda yeni bir
ülke kurulurken küresel istikrars×zl×k
ve karmaċan×n etkisiyle Anadolu’da
içe kapanma söz konusudur. Ulus
devlet ve kapal× ekonominin sonucu
ise kendi yaĊ×yla kavrulma, hizmet
sektörüne yoĊun yat×r×m, tüketim ve
sanayi sektöründe h×zl× ilerleme ile
toplumsal istikrar olmuċtur (Bilgin,
1996). Devlet eliyle yap×lan yat×r×mlar
liman kentleri Ĉstanbul ve Ĉzmir’den
çok Ankara ve çevresindeki orta ölçekli Anadolu kentlerinde yoĊunlaċm×ċt×r. Orta Anadolu’nun hem sanayi,
hem de idari merkez olarak seçilmesi
ulusal pazar× bütünleċtirmek ve standartlaċt×rmak aç×s×ndan büyük öneme
sahiptir. Bu sürecin bir sonraki ad×m×
ulaċ×m sistemini güçlendirmek olmuċ,
birbirinden ayr×k demiryolu aĊlar× Orta
Anadolu’da birleċtirilmiċtir. Dönem
içinde yoĊunlukla Orta Anadolu’da
yap×lan konutlar iki grupta incelenebilir, lojman ve kooperatiÁer. Her ikisi de
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az katl× ve düċük yoĊunluklu olan yerleċmeler rasyonel ve fordist mant×kla
ele al×nm×ċ olup biçimleriyle bahçe
kent geleneĊini taċ×makta, ileriki dönem uydukent uygulamalar×na örnek
teċkil etmektedir.
II. Dünya Savaċ× sonras× sanayideki ilerleme ile tar×mdaki makineleċme h×zlanm×ċt×r. Sonucunda ise
tüm dünyada ortaya ç×kan deĊiċim
Anadolu’da baċlam×ċ, düzenli nüfus art×ċ×, nüfus yoĊunlaċmas× ile iċ
ve yaċam organizasyonunun sürekli
deĊiċmesi kaydedilmiċtir. Önceki dönem kentlerde gerçekleċen noktasal
ve s×n×fsal modernleċme hareketi, bu
dönem içinde h×z kazanarak homojen
bir ilerleme ile toplumun tamam×na
ulaċm×ċt×r. Anadolu’da geliċme kaydeden dört merkezden bahsetmek
mümkündür, Ankara, Ĉstanbul, Ĉzmir
ve Adana. Ĉstanbul - Adana hatt×n×n
güneybat×s× kentsel anlamda ilerleme
kaydederek modernleċirken geri kalan 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.

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

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 buluċmuċ, tek baċ×na yapamayacaklar× iċleri bir arada baċarabilmiċlerdir. Devlet eli deĊmeden kendiliĊinden yürüyen bu sisteme yapsat
denilmiċtir. Yapsat sistemi sosyal
bünye ile o kadar uyuċmuċtur ki k×sa
zamanda çekim merkezlerindeki konutlar×n yar×s×n× üretecek büyüklüĊe
ulaċm×ċt×r. Daha çok orta s×n×f×n yaċama birimleri olarak baċlayan apartmanlar, bitiċik yada ayr×k nizam fark×na bak×lmaks×z×n arsa büyüklüĊüne
göre birkaç plan çeċidi üzerinden sürdürülmüċ, orta s×n×f yaċama format×
olarak benimsenmiċ bu plan çeċitleri
küçük revizyonlar ile günümüze kadar
ulaċm×ċt×r. Söz konusu konutlarda önceki dönem gelenekselleċen sofalar×n
yerini koridorlar alm×ċ, odalar bat×n×n
etkisiyle özelleċmiċ, ×slak hacimler bir
araya toplanarak koridor boyunca dizilmiċlerdir (Cengizkan, 2004).
Ĉkinci üretim metodu olan gecekondular, 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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ĉekil 25. Yapsat Konut ÖrneĊi,
Etimesgut, Ankara

yan konutlard×r. Populist politikalar ile
gelecekte imar aff×na tabi olacak bu
yap×lar dinamik bir sürecin baċlang×c×d×r, tek odal× birim zaman içinde yatay
ve dikey büyüme kaydeder. Malzeme
ve yap×m tekniĊi olarak gecekondular
oldukça zay×f olsa da apartmanlar×n
sosyal donat× seviyesine yak×nlaċm×ċ,
kimi zaman bahçe kullan×m× ile üstünlük saĊlam×ċt×r.

Son üretim metodu ise deĊiċken olmakla beraber toplam×n yaklaċ×k %20
’sini oluċturan kooperatiÁerdir. Sabit
ancak k×s×tl× gelir sahibi konut al×c×lar×n×n talep ettiĊi kooperatiÁer parsel
ölçeĊindeki apartmanlardan farkl×
olarak genellikle yatay yada dikey bir
apartman bloĊunun geniċ arazi üzerinde tekrarlanmas×yla uygulanm×ċt×r.
Yap× tekniĊi ve plan organizasyonu
aç×s×ndan ise aralar×nda pek bir fark
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ĉekil 26. Gecekondu Bölgesi,
Mamak, Ankara

bulunmamaktad×r. Geniċ anlamda kabul gören, piyasa kurallar×na adapte
olmuċ ve ticari olarak iyi iċleyen koperatifçilik, farkl× aray×ċlara yönelmeye zorlanmam×ċ, bu sebeple modern
anlamda bir toplu konut pratiĊi oluċmam×ċt×r. Uluslararas× mimari üslubu
benimseyen modern toplu konutlar
sadece Türkiye Emlak ve Kredi Bankas× ve baz× öncü belediyeler taraf×ndan yap×lm×ċsa da nicelik itibariyle
kayde deĊer seviyelere ulaċmam×ċt×r.

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

20.yy son çeyreĊinde dünyada yaċanmakta olan deĊiċimi Ĉlhan Tekeli
(2001) dört madde ile özetlemiċtir:
sanayi toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden esnek üretime,
ulus devletlerden küresel dünyaya,
modernizmden postmodernizme geçiċ. Dolay×s×yla, petrol krizi ve 1980
sonras× dünyada post modernizm,
Anadolu’da ise modernleċme bunal×m× baċlar. Benimsenen liberal politikalar ile kapitalist sanayileċme h×zlan×rken göç de h×zlanm×ċ, önceki döneme
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göre yavaċlayan yapsat ve kooperatiÁer kent içi yoĊunluĊun oluċtuĊu
bölgelerdeki talebi karċ×lamakta yetersiz kalm×ċt×r. Kamu ve özel giriċimi
toplu konuta yönlendiren bu geliċme,
1984 y×l×nda yay×mlanan Toplu Konut
Kanunu ile yasalaċm×ċ, yeni kredi mekanizmalar× ile üretim teċvik edilmiċtir.
2000 y×l× ve sonras×na damgas×n× vuracak Toplu Konut Ĉdaresi (TOKĈ) bu
dönemde kurulmuċtur. Türkiye Emlak
ve Kredi Bankas× ise geçmiċte olduĊu
gibi piyasay× düzenleyecek mekanizmalar geliċtirmek yerine s×n×rl× say×da ve örnek olma amac×yla konutlar
üreterek sat×ċ gerçekleċtirmiċtir. Özel
sektörün sunduĊu konutlar üst tabaka taleplerini hedef alm×ċ, kente kapal× adalarda kurulan yerleċkeler ile
d×ċa taċan bir yaċam biçimi iddias×yla
pazarlanm×ċt×r. Ancak üretilen apartmanlar, yerleċme biçimi ve mimari
karakteriyle ortaçaĊ insulae konutlar×n×n, Osmanl× Dönemi hüceratlar×n×n
ve 19.yy Avrupa banliyölerinin üslubunu taċ×makta, söz konusu örneklerin kabuk deĊiċtirmiċ takipçisi olarak
varl×k göstermektedir.
2000 y×l×na gelindiĊinde gecekondular×n yap×m×n×n istemeden de olsa
sürdürüldüĊü, yapsatç×l×k ve kopera-

tifçiliĊin ise tersine oldukça gerilediĊi
bir sürece girilmiċtir. Yeni ċehircilik
anlay×ċ× ile küçük arsalara bölünmüċ
kentlerdeki apartmanlar ċeklinde
yap×laċma devam etse de arsa üretiminin belediyelerce s×n×rl× tutulmas×
ve mevcut arsalar×n Àyat art×ċ× sosyal
konut üretimini durma noktas×na getirmiċtir. Sonucunda tek partili iktidar
sonras× benimsenen liberal politikan×n
aksine bir geliċme yaċanm×ċ, piyasa-

ĉekil 27. Kooperatif Konut ÖrneĊi,
Çankaya, Ankara
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b) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek,
köy mimarisinin geliċtirilmesine, gecekondu alanlar×n×n dönüċümüne, tarihi
doku ve yöresel mimarinin korunup
yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiĊinde tüm bu
kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak;
c) Yurt içi ve yurt d×ċ×nda doĊrudan
veya iċtirakleri arac×l×Ċ×yla proje geliċtirmek; konut, altyap× ve sosyal donat×
uygulamalar× yapmak veya yapt×rmak;
d) Ĉdareye kaynak saĊlanmas×n× teminen kar amaçl× projelerle uygulamalar
yapmak veya yapt×rmak;

ĉekil 28. TOKĈ Konutlar×
ÖrneĊi, Bursa

daki ç×kmaz× regüle etmek yerine aç×Ċ× dolduracak konut üretiminin devlet eliyle saĊlanmas× tercih edilmiċtir.
2003 y×l×nda yay×mlanan 4966 say×l×
kanunla yap×lan deĊiċiklikler ile, Toplu
Konut Ĉdaresinin 2985 say×l× Kanunla
tan×mlanan görevleri aras×na yeni görevler eklenmiċ, ċirketleċmenin önü
aç×lm×ċt×r. Bu görevler ċunlard×r;
a) Konut sektörüyle ilgili ċirketler kurmak veya kurulmuċ ċirketlere iċtirak
etmek;

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

e) DoĊal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüĊü taktirde konut ve sosyal donat×lar×, altyap×lar× ile
birlikte inċaa etmek, teċvik etmek ve
desteklemek. (4966 Say×l× Toplu Konut Kanunu)
Planl× kentleċme ve konut üretimi
program× ile yap×lan kanun deĊiċikliĊi
sonucu TOKĈ 2003-2011 y×llar× aras×nda beċyüzbine yak×n konut üretmiċtir.
Bu konutlar genellikle sosyal donat×
için ayr×lan kent içi kamu arazilerinde
imar tadilat× yap×larak inċa edilmekte,
orta s×n×f için gelenekselleċen 2+1 ve
3+1 tip projeler ‘patetes bask×’ kabul
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edilebilecek bir yöntem ile araziye yay×lmakta, çeċitli tip donat× unsurlar×
(okul, kreċ, cami, al×ċveriċ birimi vs.)
ile de desteklenerek yerleċke tamamlanmaktad×r. Ancak üretilen konutlar
Mimarlar Odas× Genel Merkezi’nce
belirlenen “dünya mimarl×k ve kent
tarihinin en zengin birikimlerini taċ×yan bir ülkede; çaĊdaċ yap×lanman×n
da bu geçmiċi aratmayacak düzeyde
nitelikli ve kimlikli olmas×n× saĊlayacak
‘ulusal mimarl×k politikas×’n×n, tüm
kurumlarca gözetilerek yaċama geçirilmesi” hedeÀnin oldukça gerisinde
kalmakta, yar×m yüzy×l önce yap×m×ndan vazgeçilen sosyalist devletlerin
toplu konutlar×n× and×rmaktad×r. DiĊer
taraftan, TC Anayasas×n×n 57. Maddesi olan “Devlet, ċehirlerin özelliklerini ve çevre ċartlar×n× gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyac×n×
karċ×layacak tedbirleri al×r, ayr×ca toplu konut teċebbüslerini destekler...”
ifadesindeki kent özellikleri ve çevre
ċartlar× gözetilmesi hususlar×na, TOKĈ
taraf×ndan tar×m arazileri, su havzalar× ve orman alanlar×nda yap×laċman×n
önü aç×lmas× ile uyulmad×Ċ× bilinmektedir. Genellikle kent çeperlerindeki
hazine arazilerinde yap×lan TOKĈ konutlar× bölgesel uyum, coĊraÀ koċul-

lar, iklim gözetilmeden üretilmekte,
sonucunda kentleri ayn×laċt×rmakta
ve kimliksizleċtirmektedir. 2008 y×l×nda düzenlenen “Anadolu’da konut ve
TOKĈ mimarl×Ċ×” etkinliĊinin sonuç bildirgesi sorunlara iliċkin dikkate deĊer
öneriler getirmiċtir:
1- TOKĈ, 57. maddesindeki “ċehirlerin
özelliklerini ve çevre ċartlar×n× gözeten
bir planlama”y× temel alarak “çevreye
ve insan haklar×na sayg×l× bir mimarl×k
kültürünü” gözetmek zorundad×r.
2- TOKĈ’ye devredilen imar yetkileri,
kent ve çevre ile uyumsuz; ċehircilik
ilkelerini gözetmeyen yap×laċma kararlar×yla kullan×lmaktad×r. Belediyeler,
yerel toplumun imar haklar×na sahip
ç×kmal×d×rlar.
3- Hazine arazilerinin rant projeleri için
TOKĈ’ye devredilmesi, emlak pazar×na
arsa yarat×lmas× sonucunu doĊurmaktad×r. Oysa bu alanlar geleceĊe
daha yaċan×l×r çevreler b×rak×lmas×n×n
güvenceleridir.
4- Anadolu birikimlerinden esinlenilen
yeni yerleċme dokular× için akademik
ve mesleki kurumlarla iċbirliĊi içinde
çal×ċmalar baċlat×lmal×d×r.
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5- DoĊal, ekolojik ve kültürel deĊerleri
aç×s×ndan yasalarla korunmalar× öngörülen bölgelerdeki tahrip edici TOKĈ
projeleri önlenmelidir.
6- Kimi TOKĈ projelerindeki “Osmanl×-Selçuklu mimari tarz×” vb. yaklaċ×mlar “kiċiliksiz taklitler”dir. Gelenekselin
çaĊdaċ yorumlar×n× içeren projeler
için “mimarl×k yar×ċmalar×” düzenlenmelidir.
7- TOKĈ konut sektöründe “devlet
olanaklar×n× dilediĊi gibi kullanan ayr×cal×kl× patron” olarak deĊil, kamusal
önderliklerle katk×da bulunan bir önder olarak yer almal×d×r. (Anadolu’da
Konut ve TOKĈ Mimarl×Ċ× Sonuç Bildirgesi, 2008)
Bozulma ve çökme baċlam×ċ kentsel
alanlar×n ekonomik, toplumsal, Àziksel
ve çevresel koċullar×n×n kapsaml× ve
bütünleċik yaklaċ×mlarla iyileċtirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü olan kentsel
dönüċümler dönem içerisinde konut
üretiminin bir diĊer yöntemi olmaktad×r. Kapsaml× bir dönüċüm olmas× sebebiyle, Àziksel, sosyal ve ekonomik
birçok hususta kentin bütününe ve
insanlar×n yaċam biçimine etki ede-

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

bilmektedir. Dolay×s×yla yürütülecek
planlama çal×ċmalar×nda sosyologlar,
ekonomistler, mühendisler, mimarlar,
planc×lar ve peyzaj mimarlar× gibi farkl×
disiplinlerin birlikte çal×ċmas× gerekmektedir. Kapsaml× ve titiz bir yaklaċ×mla yürütülmesi gereken bu süreç
Türkiye’de belediyeler ve TOKĈ eliyle
tepeden inme sürdürülmekte, kentsel dönüċüm, istimlak ve apartmanlaċma ile eċ anlaml× alg×lanmaktad×r.
DeĊeri artan kent içi gecekondu arsalar× bu kapsamda yerel yönetimlere birer kazanç kap×s× olabilmektedir.
Ancak, populist imar aÁar× sonras×
belediyelerce altyap×s× tamamlanm×ċ
ve gecekondular ile çevrilmiċ kentsel
dönüċüm hedef bölgelerinin y×k×larak
yeniden düzenlenmesi en basit anlamda “yapboz”dur. Geçmiċte yap×lan
bu plans×z kentleċme ulusal ölçekte
oldukça belirgin ve büyük bir ekonomik kay×pt×r. Ülkedeki konut stoĊunun
%50’den fazlas×n×n kaçak yap×lar olduĊu düċünüldüĊünde kayb×n büyüklüĊü ortaya ç×kmaktad×r. Benzer
kay×plar×n gelecekte yaċanmamas×
için haz×rlanacak imar planlar×na harÀyen uyulmal×, imar uygulamalar× h×zland×r×lmal×, imar tadilatlar× azalt×lmal×,
kamu arazileri ve sosyal donat×lar

Anadolu’da Konutun
Tarihi Geliċimi

korunmal×, denetim mekanizmalar×
güçlendirilmeli, konutlar×n ise çoktan
terk edilmiċ bir anlay×ċ yerine çaĊdaċ
dünyan×n gereĊi ve insan×n ihtiyaçlar×na göre tasarlanmas× hedeÁenmelidir.
Sonuç olarak, gecekondular×n temizlenerek TOKĈ vas×tas×yla apartmanlardan oluċan siteler yapmak yap×sal kaliteyi art×rsa da mekansal ve yaċamsal
kaliteye katk× saĊlayamad×Ċ× gibi söz
konusu ċablon apartmanlar kentlerde
daha kötü yaċam ortamlar× yaratabilmektedir. Anadolu’nun her yerinde
ayn× tipte, coĊraÀ ve sosyal koċullar×
hiç dikkate almadan yap×lan TOKĈ konutlar×n×n ileride yaratacaĊ× sorunlar
yeni bir yapboz sürecinin baċlang×c×
olarak düċünülmektedir.

2.9.3. Postmodernizm
1980 öncesi ortaya ç×kan petrol krizi ile mimaride cam duvarlar gözden
düċmüċ, artan toplumsal bilinç sonucu mimarlar “ruhsuz boċ araziler,
suçun ve sefaletin baċ gösterdiĊi,
tarihin sökülüp at×ld×Ċ× kentler” yaratmakla suçlanm×ċ, seri üretimin toplu
konut uygulamalar× arkas×ndaki sosyalist politikalar tamamen reddedilmeye baċlanm×ċt×r. Modernizme tep-

ki olarak 20.yüzy×l×n son çeyreĊinde
ABD’de baċlayan postmodernizm
çaĊdaċ mimari üzerine söylemler geliċtirmiċtir. Tepki ile doĊmuċ bu süreç
esas itibariyle modernizmin sorgulanmas× ċeklindedir. Bütününde uluslaras× mimarl×k üslubuna ilave yaklaċ×mlar
ve baz× karċ×t görüċler sunarak, mimari anlamda yeni bilgi çaĊ×n×n gereklerine uyulmas×n× hedeÁeyen dinamik
bir yaklaċ×md×r. Postmodernizm geçmiċten esinlenir, küresele karċ×n lokal,
kuralc×l×Ċ×na karċ×n çeċitliliĊi savunur,
“less is bore” (az s×k×c×d×r) slogan×yla
da görüċünü 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 tutarl× bir yaklaċ×mla tasar×mlar×n× sürdürürken, postmodern mimarlar her
yap×da ayr× bir üslup edinmiċ görüntüsündedir. Bu durum sosyal kuramc× David Harvey taraf×ndan küresel
siyasetteki deĊiċim ile aç×klanm×ċt×r.
Harvey (2010), özellikle SSCB’nin y×k×l×ċ×n×n ard×ndan ABD ve Ĉngiltere’de
sosyal devlet politikalar×n×n terkedildiĊini ve bunlar×n yerini bir tüketim mant×Ċ×n×n ald×Ċ×n× iddia eder. Harvey’e
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ĉekil 29. Dancing Apartment,
Prag, Çek Cumhuriyeti

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Anadolu’da Konutun
Tarihi Geliċimi

göre bu tüketim mant×Ċ× iċlevden çok
biçime önem vermiċ, tüketim nesnelerini olduĊu kadar etiĊin de estetikleċtirilmesini saĊlayarak derinliksiz bir
imajlar dünyas× yaratm×ċt×r. Harvey,
biçime önem veren bu mant×Ċ×n geliċimini talep üretimi olarak da adland×rabileceĊimiz, kendisinin “arzular×n ve
zevklerin manipüle edilmesi” dediĊi
ċeye baĊlar. Harvey’e göre mimarideki bu deĊiċim, binalar×n daha güzelleċmesini isteyen mimarlar×n iyi niyetinin
deĊil, ekonomideki ve s×n×f mücadelesindeki gerilemenin bir sonucu olarak
iċaret edilmektedir. Tüketim toplumlar×na hitap eden bu “derinliksiz imaj
sergisi” günümüzde devam etmekte,
mimarl×k ise bu tart×ċmalar×n aras×nda
yolculuĊunu sürdürmektedir.

ĉekil 30. Küp Ev, Rotterdam,
Hollanda

Tarihi sürecin d×ċ×nda bulunan konut
mimarisi, kavramsal konular ve örnekler ile bir sonraki bölümde incelenecektir.

ĉekil 31. Wozoco Apartment,
Amsterdam, Hollanda
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“ Ĉç mekan×, kentsel mekan×,
ekonomik, toplumsal, entellektüel,
teknik, iċlevsel ve dekoratif deĊerleri
ile coċku ve hayranl×k yaratan yap×,
mimarl×k yap×t×d×r.”
Bruno Zevi

3. Konut Mimarisi
ĈnsanoĊlu dünyay× alg×larken içsel ve
d×ċsal faktörler etkindir. Bu durum tekil anlamda birey için geçerli olduĊu
gibi çoĊul olarak aile, topluluk ve toplumlar için de söz konusudur. Konut
ve kent ikilisi bu faktörlerin baċ×nda
yer al×r. Kent kavram× toplum için ne
ise, konut da birey için odur. Konut
mimarisi ve mekansal planlama için

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

içsel faktörler insan odakl× iken konutu ve kentin bütününü ċekillendiren d×ċsal faktörler oldukça çeċitli ve
karmaċ×kt×r; toplumsal, teknolojik ya
da ekonomik geliċmeler süreci ve
ürünleri etkileyip deĊiċtirebilmektedir.
Ancak tarih boyunca deĊiċmeyen bir
gerçek vard×r, “konut içerisinde yaċayan insan×n kimliĊidir”.

Konut Mimarisi

Mekan, insanlar×n organize olma, hayatlar×na anlam katma ve kim olduklar×n× ve kim olacaklar× kimlik duygusunu
oluċturma biçimlerinin önemli bir parças× olmaya devam eder. Hepimiz bir
yerde yaċ×yoruz, ‘ev’ olarak bildiĊimiz
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 niteliĊi vard×r ve kim olduĊumuz duygusunu oluċturmada, hayat×m×za ve iliċkilerimize anlam katmada çok önemlidir.
(Thorns, 2004)
Joseph Rykwert (1982), “Konut insan için evrenin merkezidir, bu özelliĊi
ile insan×n d×ċ ve iç dünyas× aras×nda
arac×l×k yapmaktad×r” der. Ĉnsan ömrünün yar×s×, iç ve d×ċ dünyas× aras×
köprü olan konutlarda geçtiĊi varsay×l×rsa, insan odakl× bir tasar×m mant×Ċ×
ile Àziksel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlar×n eksiksiz saĊlanmas× gerektiĊi ortadad×r.
Bu bölümde mimari tasar×m×n üç
ana unsuru irdelenecek, baz× güncel
tasar×m kriterleri ve geleneksel uygulamalar ile özet bir teorik arkaplan
oluċturularak modern ve postmodern
mimariye ait çeċitli konut örnekleri

paylaċ×lacakt×r.

3.1. BaĊlam (Context) Ĉliċkisi
BaĊlam bir nesnenin içerisinde geçtiĊi, yer ald×Ċ× ve anlam kazand×Ċ× durumlar bütünüdür. Bu anlamda, bilgiyi
edinmek için önce baĊlam× kavramak
gereklidir. Mimari disiplinde baĊlam
ise, mekan×n içinde bulunduĊu ve
dolay×s×yla içinden doĊduĊu bütünün
kendisi, Àziki ve sosyal çevrenin toplam×d×r. BaĊlam sadece Àziki çevre ve
kent olarak alg×lanmamal×; tarih, kültür, iklim ve coĊrafya ile birlikte deĊerlendirilmelidir.
Postmodern mimari ak×mlardan birisi
olan baĊlamsalc×l×k (contextualism)
malzeme, ċekil ve detay konular×nda
baĊlam× adres göstermekte, uluslararas× mimari usluba tepki olarak yerelliĊi teċvik etmektedir. Türkiye özelinde
örnek verilecek olunursa iklim, tarih
ve kültür fark× gözetmeksizin üretilip
yayg×nlaċan toplu konutlar bir baĊlam problemi taċ×maktad×r. Sözgelimi
Antalya, Rize, Mardin ve Erzurum’da
ayn× konut bloklar×n×n inċa edilmesi 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
doĊrudan ve dolayl× ç×kt×lar saĊlanacakt×r.

3.1.1. Yerel (Vernacular) Mimari
Yerel emek, malzeme ve teknik bilgiler kullan×larak üretilen yap×lar olup
çevresel, kültürel ve tarihi baĊlam×n
izlerini taċ×r. Yerel mimarl×kta kullan×lan form ve ċekiller için iklim, kültür,
ekonomi, malzeme gibi çeċitli etken
faktörler bulunmaktad×r. Anadolu’daki

ĉekil 32. Harran Evleri,
ĉanl×urfa

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

yerel mimarinin çeċitliliĊi de (göz dolgu, kerpiç, karkas vb.) bu gerekçelerle aç×klanabilir.
BulunduĊumuz dönem için yerel mimari örneklere k×rsal kesimlerde s×kl×kla rastlanmakla beraber, yeni ve yak×n bir yaklaċ×m olan ekolojik mimarl×k
uygulamalar× ile zaman zaman üst
kültürün de hayat×na giriċ yapmaktad×r. DoĊu Karadeniz bölgesinde göz
dolgu evler, GüneydoĊu Anadolu’da
kerpiç evler, Bat× Anadolu’da karkas

Konut Mimarisi

ĉekil 34. Beypazar× Evi, Ankara

ĉekil 33. Serender, F×nd×kl×, Rize

evler, Ĉç Anadolu’da taċ evler geçmiċte s×kl×kla üretilmiċ yerel mimari
örneklerin baċ×nda gelir. Günümüz
ċartlar×nda ise unutulan malzeme ve
teknik bilgilerden ötürü yerel mimari
terk edilmekte, yerlerine betonarme
yap× hemen her coĊrafyada tercih
edilmektedir. Malzeme, teknik, üretim, kullan×m ve ekonomik unsurlar×n

deĊiċtiĊi 21.yüzy×lda yerel mimariye
dönüċ yayg×n anlamda mümkün olmamakla birlikte, söz konusu yap×lara ait çeċitli kazan×mlardan modern
mimariye yönelik Àkirler ve ç×kar×mlar
edinmek mümkündür. Bu bölümde
bir parantez aç×larak TRC1 Bölgesi
yerel konut mimarisi irdelenecektir.
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3.1.1.1. Gaziantep Evi
DoĊan Kuban’×n GüneydoĊu Anadolu evleri için yapt×Ċ× “mimari vokabülerin temel öĊeleri ortaçaĊ Memlük
biçimlerinde kullan×lan iç avlular ve
eyvanlard×r. Dar uzunlamas×na odalar, küçük orta alanlar, avluya aç×lan
direklikler ve düz çat×lar Sasani ve
Roma sonras× yak×n doĊu mimari
uygulamalar×n×n sürekliliĊini yans×t×r”
genellemesi Antep Evi’nini karakteristiĊini anlaċ×l×r k×lmaktad×r (Ünal, 2007).
Antep kenti ve çevresinde iklimin s×cak ve kuru olmas×, y×l×n büyük bir
bölümünün yaĊ×ċs×z geçmesi Antep

ĉekil 35. Bey Mahallesi,
Gaziantep

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Evi’nde yayg×n olarak kullan×lan d×ċa
aç×k mekanlara sebep olmuċtur. Bölgede poyraz rüzgar×n×n k×ċ aylar×nda
hakim olmas× sebebiyle evler genellikle güneye doĊru yerleċtirilmiċtir. Avlu
çevresinde güneye bakan evlere k×ble evi denir ve k×ċ aylar×nda kullan×l×r,
kuzeye bakan evlere ise poyraz evi
denir ve yaz aylar×nda kullan×l×r. Ĉklimsel baĊlamdan sokaklar da etkinlenmiċtir. SokaĊa s×n×r inċa edilen yap×lar
ve avlu duvarlar× günün her saatinde
gölge saĊlamaktad×r. Kabalt× olarak
bilinen sokak geçitleri ise hem rüzgar
koridoru olarak hem de gölge yaratarak sokaklar üzerinde serin mekanlar
sunmaktad×r.

Konut Mimarisi

Dönem içerisindeki sosyal yaċam×n
öncüllerinden olan korunma ve mahremiyet konut cephe ve planlar×nda
kendisini göstermiċtir. Zemin katta cümle kap×s× hariç d×ċa tamamen
kapal× konutlar, üst katlarda sokak
cephesine asgari aç×kl×k verilerek
sade tamamlanm×ċken, avlu cephesi
tersine aç×k merdiven, koridor, eyvan
ve pencereler ile oldukça hareketlidir.
Levha cam×n yayg×nlaċmas× ile mesire, köċk ve yal× kültürünün taċradaki
yans×malar× neticesi 19. yüzy×l sonras×
konutlarda pencerelerin s×kl×kla kullan×ld×Ċ× köċk denilen sokak ç×kmalar×
yap×lmaya baċlanm×ċt×r (Ünal, 2007).
Antep Evi’nin plan aç×s×ndan en
önemli ayr×m× yaċama birimlerinin yer
ald×Ċ× katta eyvan öĊesinin kullan×m×
ile ortaya ç×km×ċt×r. Zemin katta odalara giriċi haz×rlayan veya üst katta
merdivenin ulaċt×Ċ× yer k×sa ve s×k×ċ×k
bir sahanl×k yerine geniċçe bir mekan
halini alm×ċt×r ki eyvan denilen bu öĊe
geniċ kemeri ile yap×n×n cephesinde
en dikkat çeken k×s×md×r. Merdiven
sahanl×Ċ×n×n uzayarak bir aç×k koridor
halini ald×Ċ× eyvans×z çözümler de diĊer plan tipini oluċturur.

ĉekil 36. Kabalt×, Türktepe,
Gaziantep

ĉekil 37. Aç×k Merdiven ve
Koridor ÖrneĊi, Hüseyin Enç
Evi, Türktepe, Gaziantep
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ĉekil 38. Eyvan ÖrneĊi, Hasan
Süzer Evi, Bey Mahallesi,
Gaziantep

Her iki konut tipinin ortak özelliĊi olan
avlu tüm servis mekanlar×n×n bir araya topland×Ċ× aç×k bir mekan olup,
gündelik faaliyetlerin büyük bir bölümünün burada geçmesi sonucu haĈpekyolu Kalk×nma Ajans×

yat ad× verilmiċtir. S×cak yaz aylar×nda
tüm aile yaċant×s×n×n avluda geçmesi
sebebiyle özenle ele al×narak planlanan mekanlardan birisidir. Ortas×nda
bulunan çoĊunlukla eliptik forma sa-

Konut Mimarisi

hip havuza gane ad× verilir. Bu havuz
birleċik kaplar kanununa göre düzenlenmiċ bir devirdaim sistemine sahiptir. Duvar çeċmeleri ile birlikte serinlik
verici öĊeler olarak kullan×lmaktad×r.
Avlu duvar×n×n dibine ekinlik ad× verilir
ve bu k×s×mda küçük bir aĊaç, asma
yada çeċitli çiçekler bulunur. Baz× Antep evlerinde ise bu duvar×n dibinde
sal adl× verilen ve üzüm ezmekte kullan×lan tekneler bulunur.
Mutfak (ocakl×k), tuvalet, maĊara 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 sosyal bir buluċmad×r. MaĊara, zemin kattan merdiven ile inilen kayadan oyma
penceresiz bir mekand×r. Serin yerde
saklanmas× gereken g×da maddeleri ile çeċitli yakacak malzemelerinin
konulduĊu bir depo niteliĊindedir. Ĉyi
yemek piċirmenin ve birlikte yemenin
bir gelenek olduĊu bölgede mutfak
özel bir öneme sahiptir. Ana yap×dan
ayr× küçük bir yap× olarak tasarland×Ċ×
gibi zemin katta çözümlendiĊi de görülmektedir. Mutfakta bulunan eċyalar
duvarlarda bulunan ve baz×lar× kapakl×
niċler içine konulur. Cümle kap×s× ya-

n×nda ve avlu içinde bulunan niċlere
kandillik denir. Antep Evi’nin kendine
has mekanlar×ndan birisi de haznad×r.
Yang×na karċ× korunakl× olmas× sebebiyle tamamen taċtan inċa edilen bu
mekan Anadolu’nun çeċitli bölgelerinde mahzen, taċ oda ve hazn odas×
adlar×yla bilinmektedir. DeĊerli eċyalar×n sakland×Ċ× bu odan×n ad× Osmanl×ca hazn yani saĊlam yerden gelir. Evin
genç k×z×n×n çeyizlerinin de sergilendiĊi haznaya bir baċka odadan ulaċ×l×r,

ĉekil 39. 20. yy Baċ× Gaziantep
Kent Silüeti
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penceresi bulunmaz. Antep Evi’nin
hemen her odas×nda gömme dolaplar ve niċler yer al×r.

ĉekil 40. Keleċ KonaĊ×,
Ad×yaman

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Düz damlar×n hakim olduĊu kent silüeti 19. yüzy×lda bardak denilen kiremit çat×larla deĊiċmiċ, sonucunda ise
konutlarda bardakalt× olarak bilinen
ve yiyeceklerin kurutulmas×na yarayan bir mekan ortaya ç×km×ċt×r. Öncesinde s×cak geceleri damda geçiren
Antep halk×, çat× yap×m× sonras× avlu
ve yazl×klar×n× daha fazla kullanmaya
baċlam×ċt×r.

3.1.1.2. Ad×yaman Evi
Ad×yaman kent merkezi yöresel mimari örnekler aç×s×ndan oldukça k×s×tl×d×r. Tarihi yap×lar aras×nda cami,
kilise, kervansaray, kamu binalar×
bulunurken konut olarak kent merkezinde sadece Keleċ KonaĊ× (DeĊirmen Evi) varl×Ċ×n× koruyabilmiċtir.
Zemin kat× moloz taċ duvar, üst kat×
ise kesme taċ duvardan inċa edilmiċ
olup, sofa olarak kullan×lan eyvan ve
pencere kemerlerinde taċ iċlemeler bulunmaktad×r. Oda duvarlar×nda
gömme dolaplar ve niċler yer al×r. Üst
kat sofaya ‘L’ ċeklinde bir merdiven ile
avludan ulaċ×lmakta, sofa doĊrudan
bahçeye cephe vermektedir. Karċ×l×kl× ikiċer oda ve odalar×n aç×ld×Ċ× orta
sofa ile Keleċ KonaĊ× tipik Osmanl×
konutunun Anadolu uyarlamas×d×r.
SokaĊa aç×lan kap×n×n d×ċ×nda avlu giriċi de bulunmakta olup, günümüzde
y×k×lm×ċ eski bir deĊirmenin konakla
beraber ayn× avluya aç×ld×klar× anlaċ×lmaktad×r. 18. yüzy×lda Ĉstanbul’da
baċlayan mimari uslüba benzer bir
cephe düzenlemesi ile sokak cephesinde ahċap karkas bir ç×kma ve çok
say×da pencere yer almaktad×r. Söz
konusu özellikleri ve mevcut durumu
ile Keleċ KonaĊ×’n×n 19. yüzy×la ait ol-
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duĊu düċünülmektedir.
Ad×yaman ilinin diĊer kentlerinde bulunan yerel mimari örnekleri çoĊunlukla iki katl× olup, mimari elemanlar olarak yöresel kalker taċlar×ndan
yararlan×lm×ċt×r. Baz× örneklerde de
taċtan birinci katlar×n üzerine ahċap
uygulanm×ċt×r. Alt katlarda mutfak,
kiler, çamaċ×rhane gibi bölümlere yer
verilmiċ, avluya aç×k olan üst katlarda
da günlük yaċam ve yatak odalar× yer
almaktad×r.
Bu evler d×ċa aç×k dikdörtgen pencerelerle ayd×nlat×lm×ċt×r. Bu pencerelerin
büyük çoĊunluĊu yuvarlak, yayvan
kemerlidir. Baz× odalarda, özellikle
kap× giriċlerinin üzerinde konsollara
dayal× d×ċa doĊru ċahniċler yerleċtirilmiċtir. Kalker taċ×n×n aĊ×rl×kl× kullan×ld×Ċ× köċeler, kemerler ve sütunlarla da
d×ċ cepheler hareketlendirilmiċ olup,
taċ iċçiliĊi ön plandad×r.
Evlerin çoĊunda, alt ve üst katlarda
farkl× planlar uygulanm×ċt×r. ÇoĊu evin
k×ċl×k ve yazl×k olarak odalar×n×n ayr×ld×Ċ×, bat× duvarlar×na ocaklar×n yerleċtirildiĊi, yazl×k odalar×n pencerelerinde
cam ve kepengin olmad×Ċ× dikkati
çekmektedir. Baz× evlerde tavan süs-

lemelerine önem verilmiċ, ahċap göbekler, birbiri içerisine girmiċ bitkisel
motiÁer s×kça uygulanm×ċt×r. Ayr×ca
kap×, pencere ve dolap kapaklar×nda
da ahċap iċçiliĊi vurgulanmaktad×r.

3.1.1.3. Kilis Evi
Gaziantep’e coĊraÀ ve iklimsel yak×nl×Ċ× sebebiyle Kilis iline ait mimari
gelenekler oldukça benzerlik göstermektedir. S×k×ċ×k kent dokusu, dar
ve ç×kmaz sokaklar kentin tarihi kesiminde hakimdir. Konut giriċleri sokak
boyu uzanan 2,5 ve 3 metre avlu duvarlar× üzerindeki kap×lardan olabildiĊi
gibi yap×lar×n alt×nda avluya uzanan
dehlizler ile de saĊlanmaktad×r. Dehliz üzerinden avluya geçildikten sonra konutun tüm birimlerine ulaċ×lmak
mümkündür. D×ċ mekan olarak bilinen
ancak bir iç mekan olan avlular×n kullan×m× son derece önemlidir. Yerel dilde havċ denilen avlular, yeme, içme,
oturma, misaÀrlik, toplant× ve ev iċleri
gibi birçok faaliyete cevap verebilmektedir:
Avlu evin merkezidir. Avlu, üzeri gökyüzü ile örtülü bir sofa gibidir. Avluda
duran aĊaç ve bitkiler ise vazoda duran süs bitkileri gibidir. Çünkü avlunun
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zemini düzgün kesme taċlarla kaplanm×ċ, aĊaç ve çiçeklerin toprak k×s×mlar× kesme taċ bitiċ pervazlar× ile çevrelenmiċ, curun, kuyu, havuz ve seki
gibi elemanlar düzen içinde yerleċtirilmiċtir (BebekoĊlu & Tektuna, 2008).

ĉekil 41. Kilis Mimarisi Çörten
ve Cumba Detay×

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Avluda bulunan su unsurlar×ndan birisi süs havuzu diĊeri ise kuyudur. Avlunun bir köċesinde bulgur, pekmez
gibi faaliyerde ocaĊ×n kurulacaĊ× siyah

bazalt taċ ile kaplanm×ċ bir alan yer
al×r. DiĊer sabit mimari öĊeler curun
(üzüm teknesi), tand×r (ekmek f×r×n×) ve
duvar çeċmesidir. Kilis evlerinde çeċitli süs öĊeleri cephe eleman× olarak
s×kl×kla kullan×l×r, çörtenler ve cumbalar bilinen örneklerindendir.
Kilis Evi’nde avlunun tam karċ×s×nda
ve aç×kl×Ċ×n tamam×na hakim bir eyvan
(yerli dilde livan) yer al×r. ÇATOM’un
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kulland×Ċ× tarihi Kilis evinde ‘U’ ċeklinde yüksek bir düzlem, minderler ve
ortada motif süslemeli taċ kaplama
vard×r. Zemin kattaki mekanlar ya avluya yada eyvana aç×lmaktad×r. Yaz×n
kap× ve pencerelerin tamam× aç×ld×Ċ×nda evin tüm mekanlar× birbiriyle bütünleċmekte, düĊün, toplanma, eĊlence ve sohbet gibi toplu faaliyetler
için mimari esneklik saĊlanmaktad×r.
Avlu çevresindeki odalarda farkl× kademelenmeler ve tavan yükseklikleri
mevcuttur. Alçak tavanl× odalar güney
cepheli olup k×ċ odas× iken yüksek
tavanl× odalar kuzey cepheli ve esas
oda ad×ndad×r.
Eski dönemlerde Kilis evlerinde pencereler üzeri perde kullan×lmaz, soĊuk
havalarda kullan×lma küzere geceleri d×ċtan örtülen panjur kapaklar yer
al×rd×. Soba 20. yüzy×lda yayg×nlaċm×ċ
olup öncesinde yer tand×r× denilen
oda zemininde bir çukura köz konularak üzerine delikli koni ċeklinde piċmiċ hordelek kapat×ld×ktan sonra çevresinde oturanlar×n yorgan ile ×s×nmas×
saĊlanmaktad×r (BebekoĊlu & Tektuna, 2008). Ĉklim verilerine ve yönlere
göre tasar×m× yap×lan Kilis evlerinde
serinlik için kullan×lan ve mimari literatürde ‘Venturi Bacas×’ olarak bilinen

elemanlar da yer almaktad×r:
Çat×dan yukar× doĊru yükselen
(bir buzdolab× ölçülerinde) taċla
örülmüċ bir kütle üst seviyede
vapurlar×n bacalar×n× and×r×r ċekilde
bat×ya aç×lan k×sm× ile rüzgar×

ĉekil 42. ÇATOM Evi, Kilis
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vakumlamakta, bu havay× aċaĊ×da
aç×lan bir dolap kapaĊ×ndan odan×n
içine boċaltmaktad×r. Bir çeċit klima
düzeneĊi say×labilecek bu yap× form
olarak yap×da kendini göstermektedir
(BebekoĊlu & Tektuna, 2008).

3.1.2. Bölgesel (Regional)
Mimari

ĉekil 43. Yeni Bar×ċ Köyü,
Gourna, M×s×r

Bölgeselcilik mimari öĊreti içerisinde 20.yüzy×l×n ikinci yar×s×nda ortaya
ç×km×ċt×r. Mimarinin kültür, politika ve
Àziksel baĊlamla ilintili olmas× gerek-

tiĊini savunarak betonarme strüktür
ve cam duvarlar ile bilinen modern
mimariye karċ× ç×km×ċt×r. Bu anlamda
ortaya konulan hedef, insanlar, yapay
ve doĊal çevrenin bütüncül uyumu
olup; belli kimlik, tarih ve iklim unsurlar×na yönelik modern baĊlam içerisinde hassasiyet geliċtirmiċtir. Yerel
mimaride olduĊu gibi mevcut doĊal
kaynaklar gözetilir, geleneksel ve modern teknikler kullan×l×r, bütünde modern bir yap× amaçlan×r. Bu yönü ile
yerel ve küresel yaklaċ×mlar×n doĊrudan bir buluċma alan×d×r.
Bölgesel mimari denildiĊinde akla ilk
gelen isim Hassan Fathy’dir. M×s×rl×
ünlü mimar×n tasar×m× olan Yeni Bar×ċ Köyü’nde iklimsel düzenlemeler
ve yerel teknikler kadar kullan×c×lar×na
saĊl×kl× bir yaċam alan× sunma amac× da ön planda tutulmaktad×r. Yerel
yap×larda geleneksel avlu ċemas× ve
kal×n kerpiç duvarlar ve venturi bacas×
kullanarak pasif soĊutma saĊlanmaktad×r. Hasan Fathy’nin çal×ċmalar×,
1980 y×l×nda bölgesel mimari örneklerini araċt×rmak ve tan×tmak için kurulmuċ uluslararas× bir yap× olan Aga
Han taraf×ndan ödüle lay×k görülmüċtür. Türkiye ölçeĊinde bölgesel mimari
deĊerlendirildiĊinde, 1992 y×l×nda Aga

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×
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Han Mimarl×k Ödülünün sahibi Turgut
Cansever’in Bodrum için tasarlad×Ċ× Demir Tatil Köyü Evleri öne ç×kan
uygulamalardan birisidir. Söz konusu
yar×ċman×n juri raporu mimari projeyi
ċöyle aç×klamaktad×r:
Ödül, yeni ve eski malzemenin uyumlu
birlikteliĊini saĊlamak üzere yöresel
mimarinin
geleneksel
biçimlerini
yeniden tasarlayan mimar×n ileri
görüċlülüĊü için verilmiċtir. Sonuç zarif,
ayn× zamanda yal×nd×r. Ĉyi bir iċçilikle
üretilmiċ ve güzel konumland×r×lm×ċ
evler, mimari tasar×m, iċçilik ve ticari
arazi geliċtirme alanlar×nda yüksek bir
standart oluċturmaktad×r. Taċ duvarlar
ile yaya yollar× dokular×n×n zengin
dili, yöresel bitki örtüsüyle duyarl×
bütünleċmesi, yerleċme sakinleri için
çekici ve huzurlu bir inziva köċesi,
kaç×ċ yeri yaratmaktad×r. Mütevazi ve
her biri baċl× baċ×na bir birim oluċturan
yap×lar×n dikkatle haz×rlanm×ċ vaziyet
plan×, yanyana geliċleri piktoresk
manzaray× gözetmekte ve peyzaj×
korumaktad×r. Gerilimli iç mekanlar×n
bütünlüĊü yetkin bir mimari dilin
eseridir. (Cansever, 1995)
ĉekil 44. Demir Tatil Köyü,
Bodrum, MuĊla
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3.1.3. Eleċtirel Bölgeselcilik
(Critical Regionalism)
BaĊlamdaki referanslar× tasar×m sürecine dahil ederek üretilen modern
yap×lar bu kapsamda yer al×r. Mekana
anlam ve duygu yüklenerek geçmiċ ile
irtibat saĊlanmakta, ortaya ç×kan ürün
ile uluslararas× nitelikte bir mimari eser
hedeÁenmektedir. Yerel mimari ile yüzeysel bir baĊ kurmuċ modern olmaya çal×ċan bölgesel mimarinin tersine,
yerel ile düċünsel iliċkiler kurarak ayn×
zamanda uluslararas× olma iddias×n×
taċ×maktad×r. Mimarinin özüne ulaċarak modern, eski ve keċfedilmemiċ
olan× ortaya ç×karmak ve evrensel
medeniyetin bir parças× olmak amaçlan×r. Bu sayede modern mimarl×Ċ×n
evrenselliĊi elde edilirken baĊlam×n
etkisi de göz önüne al×nacak, sadece dikkat çekici bir görüntünün yerine
topografya, iklim ve ×ċ×k gibi unsurlar
tasar×mda vurgu taċ×yacakt×r. Boċluk
ve yer, topograÀ ve tipoloji, doĊal ve
yapay, görsel ve dokunsal aras×nda
tüm hassas deĊerleri, kültürel özbilincin potas×nda harmanlamay× öneren eleċtirel yaklaċ×m, tüketim kültürü
ile bireyselleċmenin artt×Ċ× kentlerde
kaybettiĊimiz deĊerlerin anlamlar×n×
yeniden kazanmay× hedeÁemektedir
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

(Frampton, 1983). Geleneksel meydan, avlu, sokak kullan×mlar×; evrensel
uygarl×k ile dünya kültürünün buluċmas×nda kullan×lan tipolojik yaklaċ×mlardan ilk akla gelenlerdir.
Eleċtirel bölgeselcilik için ‘tektonik
olma’ kavram× oldukça önemlidir.
Malzeme, iċçilik, yer ve zaman uyumu olarak tan×mlanabilecek tektonik
olma, yap×n×n maddesel etkinliĊinin
yan×nda sanatsal bir form oluċturma
aray×ċ×d×r. Eleċtirel bölgeselcilik kapsam×nda ve baċar×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×ċ TBMM Camisidir. Geleneksel cami mimarisindeki kemer
ve kubbelerin Ĉran’daki ateċ tap×naklar×ndan, minarelerin ise Suriye’de
adak tepesi olarak bilinen ziguratlardan gelmesi sebebiyle bu kullan×mlar×
reddeden yap×, peygamberin ilk mescidi sadeliĊinde yap×lm×ċ, k×ble duvar×
tamamen cam, mihrap betonarme bir
niċ, minare ise benzer dikey vurguyu
saĊlayacak tek bir aĊaç kullan×larak
uygulanm×ċt×r.
1990 y×l×nda Ulusal Mimarl×k Sergisi
Yap× Dal× Baċar× Ödülü alm×ċ Ankara

Konut Mimarisi

Terasevler bu kapsamda verilebilecek
bir diĊer örnektir. Juri raporunda ifade
edildiĊi ċekliyle “Türkiye’deki al×ċ×lm×ċ
konut çözümlerine getirdiĊi alternatif
ve taċ×d×Ċ× plastik kaliteler nedeniyle
Nuran Karaaslan, Merih Karaaslan ve
Mürċit Günday’×n Ankara Terasevler
projesi” geleneksel mahalle kültürünü
canland×rmaya dönük, teras ve avlu
dokusunu çaĊdaċ bir mimari yorum
katarak kullanmaktad×r. Proje kapsam×ndaki her baĊ×ms×z dairede teras
bulunur, avlu ile görsel iliċki saĊlan×r,
araçlar bu sakl× alan×n d×ċ×nda tutulur.
Avlu iletiċimin saĊlanmas× için düċünülen bir sosyal platform, bir mahalle
meydan×d×r.
Örneklerden de anlaċ×lacaĊ× gibi taklit, geleneksel olma kayg×s×, toplumun
imaj beklentisi yap×n×n tektonik ve özgün bir sanat eseri olmas×n× imkans×z
k×lmaktad×r. Dolay×s×yla, mimari kültür
ve geleneklerin eleċtirel bir süzgeçten
geçirilip bilginin özüne ulaċ×larak ortaya konulan tasar×mlar yap×ya hem
mimari kimlik hem de sanatsal deĊer
katmaktad×r. Bu kapsam d×ċ×nda kalan yap×lar ise bir mimari eser olmaktan uzak, tarihsel ve kültürel baĊlam×na yabanc×, genelinde ise ucuz, taklit,
tekrar ve kliċe olarak deĊerlendiril-

ĉekil 45. Meclis Camisi,
Çankaya, Ankara

ĉekil 46. Terasevler, Çankaya, Ankara
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mektedir. Mimarl×k evrensel söylemin
özü, zaman×n dili yada sürekliliĊin dili
olmak zorundad×r.

3.2. Ĉçerik (Content) Ĉliċkisi
Bacon’a göre (1982) mimari tasar×m×n temel bileċeni iki öĊeden oluċmaktad×r; kütle ve mekan. Tasar×m×n
özünde bu ikili aras×ndaki iliċkiler yatmaktad×r ancak mimarlar×n birçoĊu
sadece kütle ile uĊraċmaktan mekan
körü olmuċtur. Dolay×s×yla, mimari
içerik denildiĊinde akla gelen mekan×n büyüklüĊü, kullan×c× say×s× ve ihtiyaç program× iken, bu bölümde kütle
ve mekan iliċkisi özelinde yap×sal ve
çevresel içerik irdelenecek, kullan×c× odakl× konut, kentle kurulan iliċki,
kentsel uyum ve aç×k mekan kullan×m×n×n önemi tart×ċ×lacakt×r.

3.2.1. Yap×sal Ĉçerik
BulunduĊumuz dönem içerisinde gecekondu, apartman ve toplu konut
olarak ana baċl×klar alt×nda toplanabilecek üç metot ile konut üretildiĊi
önceki bölümlerde aç×klanm×ċt×. Bunlardan toplamda %60-70 büyüklük
teċkil eden apartman ve toplu konutlarda ise orta direk için yerleċmiċ bir
kaç plan ċemas× olduĊu bilinmektedir.
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Yap×lar d×ċtan ne kadar farkl× görünse
de kullan×m özellikleri ve plan ċemalar×
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, piyasada en kolay sat×lacaĊ× düċünülerek
kurgulanan ve birbirini tekrar eden kat
planlar× tercih edilmektedir. Özellikle
TOKĈ taraf×ndan üretilen toplu konutlar tipleċmiċ iki oda bir salon ve üç
oda bir salon plan ċemalar×n×n s×kl×kla
tekrarland×Ċ× seri üretim bloklar halindedir. Orta direk ailelere paket olarak
sunulan bu konutlar ortalama ihtiyaçlar hakk×nda Àkir verse de bireysel
beklentilerin uzaĊ×ndad×r. Carl Gustave Jung’un benzetmesi konuyu aç×klamada yard×mc× olacakt×r:
Tecrübeye dayal× her teori istatistikler
ile desteklenmek durumundad×r. DiĊer
bir deyiċle, teori istatistikler üzerinden
ideal ortalamay× ortaya koyarak diĊer
tüm istisnalar× bir kenarda b×rakmaktad×r. Pratikte gerçekleċmesi güç olsa
da bu durum s×kl×kla kabul görür ve teorinin gerçeklik temelini ortaya koyar.
Ĉstisnai durumlar ne kadar uçlarda yer
alsa da sonuca etki etmez. Mesela,
bir nehir yataĊ×ndaki çak×l taċlar×n×n
ortalama aĊ×rl×Ċ× 145 dediĊimde, bu
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veri bana gerçek doĊa hakk×nda çok
az ċey anlat×r. Eline ilk ald×Ċ× çak×l×n
145 gram olacaĊ×n× bekleyen birisi
ciddi bir hayal k×r×kl×Ċ× yaċayacakt×r.
Hiçbir çak×l×n 145 gram gelmemesi de
kuvvetle muhtemeldir. (Jung, 1990)
DiĊer taraftan, 19.yy’×n halkç× ütopyalar×nda s×kl×kla rastland×Ċ× üzere
kentlerde bireysel özgürlüklerden vazgeçilmekte, toplumsal yaċam×n devlet taraf×ndan belirlenen s×k× kurallara
göre düzenlenmesi desteklenmektedir. Konut ise bu ütopyalarda eċitliĊin
bir sembolü olarak kabul edilmektedir:

gulama, her biri kendi teras×na sahip
337 baĊ×ms×z dubleksten oluċmaktad×r. Oteli, postanesi, al×ċveriċ caddesi,
jimnastik salonu, terasta bulunan çocuk havuzu ve kreċiyle bar×n×lacak bir
konutun d×ċ×nda insan×n gereksinim
duyacaĊ× tüm sosyal mekanlar× da
kapsayan bir yaċam alan× önerilmiċtir.
Özden yola ç×k×larak insani ölçülerde
ortaya konulan bu uygulama örneĊi
ilerleyen dönemlerde yanl×ċ yorumlanm×ċ, modernizm basit anlamda seri
üretime indirgenerek kentleri kuċatan

ĉekil 47. Unite D’Habitation,
Marsilya, Fransa

Yenilenme çaĊ×nda mimarinin üzerine düċen ilk görev, deĊer yarg×lar×n×n ve konutu oluċturan öĊelerin deĊiċtirilmesini gerçekleċtirmektir. Seri
üretimin temelinde çözümleme ve
deneyim yatar. Büyük endüstri bina
yap×m×yla uĊraċmal×, konut öĊelerinin seri üretimi saĊlanmal×d×r. Seri
üretim anlay×ċ×n×n, seri konut üretimi
ve bu konutlar× tasar×m düċüncesini
yaratmas× gerekmektedir. (Le Corbusier, 1999)
EċitliĊin sembolü olarak tasarlanan ve
üretilen ilk modernist toplu konut uygulamas× Unite D’Habitation’dur. Uy-
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zevksiz ve kimliksiz yap×lar ortaya ç×km×ċt×r.

Günümüzde orta direk hayat× için
tasarlanarak inċa edilen konutlar
20.yy’×n eċitlik anlay×ċ×na paralel, ayn×
zamanda Jung’un ideal ortalama
yaklaċ×m×na uygun olarak sadece ortalama ihtiyaçlar× karċ×lamaya dönüktür. Yap×lan konutlarda marjinallerin
ihtiyaçlar× düċünülmez. DiĊer bir deyiċle, konut al×c×s× sosyal anlam×nda
çok kalabal×k bir aileye sahip yada
yaln×z olsa, kültürel anlamda k×rsal kökenden gelse yada kentli olsa, ekonomik anlamda çal×ċan yada öĊrenci
olsa, bedensel anlamda engelli yada
engelsiz, genç yada yaċl× olsa sonuç
pek deĊiċmez, birbirlerinden küçük
farklarla ayr×lan konut ċemalar×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, gösteriċli ve
müstakil mutfak hacimlerine, kapat×l×p
kullan×lmayan mekanlara ülkemizde
s×kl×kla rastlan×r. Türkiye’de orta direk tabir edilen insanlar için üretilen
konutlar×n dünya örneklerine göre
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

oldukça büyük olduĊunu söylemek
mümkündür. Söz gelimi, Türkiye’de
120 m² kullan×m alan×na sahip ortalama bir konut Japonya için oldukça
büyüktür. Dolay×s×yla, mobilizasyonun
artt×Ċ×, kad×nlar×n iċ hayat×na kat×ld×Ċ×,
konutun bir vakit geçirme mekan× olmak yerine konaklama mekan× haline
geldiĊi çaĊdaċ dünyada mimari al×ċkanl×klar×n sorgulanarak çaĊa uygun
revize edilmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda al×nmas× gereken önlemlerden birisi de eski mimari geleneklere eleċtirel yaklaċarak esneklik kavram×n× mimari ile buluċturmak olmal×d×r.
2005 y×l×nda Tabanl×oĊlu Mimarl×k taraf×ndan tasarlanan ve uluslararas×
RIBA (Royal Institute of British Architects) ödülü sahibi Loft Bahçe Ĉstanbul, eski al×ċkanl×klardan uzak olmas×, çok çeċitli plan çözümlemeleri ve
modern yaklaċ×m× ile bu kapsamda
örnek verilebilir. Tasar×m×n bir parças×
olarak saklanmadan b×rak×lan tesisat,
kolon ve kiriċleri, brüt beton tavan×,
yükselerek kazand×Ċ× manzaradan
optimum yararlanmak üzere tabandan tavana uzanan tek parça geniċ
camlar×, yeċillendirilmiċ bahçeleri ve
farkl× plan ċemalar× ile bekarlara, genç
çiftlere ve az çocuklu ailelere yeni ve
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liberal bir yaċam anlay×ċ× sunmaktad×r.
Juri raporunda söz konusu yap× ile ilgili ċu yorum yap×lmaktad×r:
Mies-vari (Mies van der Rohe) kule
modelinde ele al×nan 21 katl× konut
yap×s×, ana biçimine ustaca müdahalerle esnek bir yaċam formuna dönüċtürülmek suretiyle zarifce insani
ölçeĊe taċ×nm×ċ. Yüksek kotlarda yer
alan avlu-bahçeler, ç×kmalar ċeklinde
yerleċtirilen cumbalarla dengelenerek
cepheye gömülmüċ ve bu hareketlilik
cephedeki dolu-boċ dengesini güçlendirmiċ. Plan ve kesitlerin organizasyonu alternatif konut biçimleri ve
-baz×lar× yatayda avlular×n çevresinde
bir k×sm× ise dikeyde iki kat yükseklerek- geniċ bir mekansal çeċitlilik saĊlam×ċ. Ĉç mekanlarda ise tasar×mc×lar
endüstriyel loft estetiĊini cesur bir
tutku ile sergilemiċ; brüt beton, çelik
ve ahċap kullan×lan alanlarda alt yap×n×n saklanmamas× tercih edilmiċ. Loft
Bahçe, ustaca kiċiselleċtirilen bir tipoloji içinde zerafet ve ‘s×n×r’×n uç ifadesi
olmay× baċarm×ċ. (Tabanl×oĊlu, 2008)

ĉekil 48. Loft Bahçe,
Levent, Ĉstanbul
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3.2.2. Çevresel Ĉçerik
Ĉçerik denildiĊinde tart×ċ×lmas× gereken bir diĊer konu mimari porjelerin
ana unsuru olan boċluklar×n tasar×m×,
kent ile kurulan iliċki ve aç×k alanlar×n
kullan×m×d×r. Antik Yunan kentlerindeki
kent içi sosyal alanlar amÀtiyatro, forum, agora ve sokaklar olarak kendini gösterirken, Osmanl× Dönemi’nde
çarċ×, pazar ve sokaklar üzerinde toplanma aktivitesi yap×lmakta, toplumsal iletiċim saĊlanmaktad×r. Güncel
kentlerde ve toplu konut alanlar×nda
bu gibi kent mekanlar×na neredeyse hiç rastlanmaz. Sosyal anlamda
oldukça zay×f olan güncel konut uygulamalar×n×n bireyleri yaln×zlaċt×rd×Ċ×
bilinmektedir. Sosyalleċme güdüsünü ihmal eden modernizmin ak×lc×,
fonksiyon odakl× ve standartlaċm×ċ
konutlar× homojen toplum ve tekil düċünce oluċumuna sebep olurken bu
durumun sonuçlar× bireysel boyutta
kendini gösterir:
Toplumdaki tekil düċünce oluċumunun, büyük kitlelerin y×Ċ×lmas×ndan
baċka bir sebebi de bireyi köken
ve deĊerlerinden koparan bilimsel ak×lc×l×kt×r. Ĉnsan sosyal bir varl×k
iken bireysellik soyut bir ifade alarak
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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 etmemektedir. (Jung, 1990)
Sosyal alanlar diĊer bir deyiċle kamusal mekanlar×n azl×Ċ× ve özel kamusal mekan ikilemi aras×nda oluċan
dengesizlik ile ilgili sosyolog Richard
Senneth (1992), mahremiyet artt×kça bireyin toplum taraf×ndan daha az
uyar×lmakta olduĊunu, bireysel duygu
ve hisleri anlaman×n daha güçleċtiĊini belirtmektedir. Bu durum yine
Jung’un tabiriyle psikolojik rahats×zl×klara hatta nevroza ulaċabilecek
bir sürecin baċlang×c×d×r. Geleneksel
anlamdaki kamusal mekan×n karċ×l×Ċ×
olan mahalle kavram× üzerine Türk
romanc×s× Ahmet Hamdi Tanp×nar’×n
anlat×m× oldukça etkileyicidir:
Ĉstanbul’da bugün mahalle kalmad×.
Yaln×z ċehrin ċuras×na buras×na
daĊ×lm×ċ eski, fakir mahalleliler var.
Birbirlerinin hat×rlar×n× sormak, bir
kahvelerini içmek, geçmiċ zaman×
beraberce anmak için zaman zaman
gömüldükleri köċeden ç×kan, bin
türlü zahmete katlanarak semt semt
dolaċan ihtiyar mahalleliler... Bugünün
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mahallesi art×k eskiden olduĊu gibi
her uzvu birbirine baĊl× yaċayan bir
topluluk deĊildir. Sadece belediye
teċkilat×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 naĊmesi taċan apartman
ald×. (Tanp×nar, 2002)
Kamusal ve özel mekanlar aras×ndaki
denge yaċam çevresinin kalitesi ve yaċanabilirliĊi aç×s×ndan oldukça büyük
öneme sahiptir. Günümüz kentlerinde
kamusall×k az say×daki park, meydan
ve spor alanlar× d×ċ×nda sadece sokak
ve caddelerde öngörülmekte ancak
bu alanlar insanlar için deĊil araçlar
için fonksiyon üstlenmektedirler. Ancak konutun insan hayat×ndaki önemi
kadar kentin insan hayat×ndaki önemi
de ortadad×r. Ĉstanbul Evidea Konutlar× bu tart×ċma kapsam×nda baċar×l× çal×ċmalardan birisi olup, Arkitera
Mimarl×k Merkezince 2008 y×l× Kentsel Kalite için Diyalog çerçevesinde
ödüle lay×k görülmüċtür. 34 dönümlük
bir alanda kurulu çeper bloklar olarak
tasarlanan yap× kütlesi, 70 m²’den
205 m²’ye kadar deĊiċen 15 farkl×
daire plan× içermektedir. Orta avlu ise

yürüme yollar×, park alanlar×, spor sahalar×, yüzme havuzu ve diĊer sosyal
donat×lar ile bezenmiċ olup, toplamda
kamusal ve özel mekanlar×n dengesi
ustal×kla planlanm×ċt×r. Mimar Emre
Arolat taraf×ndan tasarlanan projenin
aç×klamas× aċaĊ×daki gibidir:

ĉekil 49. Evidea Konutlar×,
Çekmeköy, Ĉstanbul

Türkiye’deki inċaat sektörünün kendine özgü pencere, balkon, çat×, saçak
al×ċkanl×klar× ile biçimlenen tek apartmanlar× serpiċtirmek, kayd×r×larak
yan yana getirmek yerine, çevredeki
geliċmenin baċa ç×k×lmazl×Ċ×n× kabul
ederek içe kapanan bütünsel bir kitle yap×s× üzerinden biçimlendi. Konut
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bloklar×n×n ortas×nda kalan geniċ alan,
çeperlerde özel alanlar, alçalt×lm×ċ orta
bölümde ise ortak alanlar olarak kesintisiz bir iç mekana dönüċtürülürken
tüm araç sirkülasyonu konut bloklar×n×n d×ċ bölümündeki yol ve alt×ndaki
kapal× garaj bölümlerinde s×n×rland×r×larak bu alandan uzak tutuldu. (Arolat,
2008)

ĉekil 50. Borneo Sporenburg
Konutlar×, Amsterdam,
Hollanda

Dünyada kentsel ve yap×sal içerik anlam×nda baċar×l× toplu konut örnekleri
mevcuttur. Bunlardan Amsterdam
Borneo Sporenburg Konutlar× yüksek
yoĊunluklu, az katl× ve tek ailelik 2500
baĊ×ms×z birimden oluċmaktad×r. Eski
bir endüstriyel liman bölgesine kurulan bu yap×lar çeċitli ailelerin yaċam

tipleri çözümlenerek tasarlanm×ċt×r.
Hepsi 3 katta çözülmüċ 6 farkl× konut
biriminin birbiri içinde tekrar× ile üretilmiċ, proje kapsam×nda görev alan
100 mimar tasar×mlar×nda ayn× yap×sal
hatlar× ve malzemeleri kullanm×ċlard×r.
Sonucunda ise planda ve biçimde
tekrarl× bir bütünlük ve uyum saĊlanm×ċt×r. Konutlar×n su ile kurduĊu mekansal, biçimsel ve yaċamsal iliċki ve
tasar×m×n doĊal ayd×nlatmaya karċ×
gösterdiĊi hassasiyet konutla doĊa
aras×nda kurulan sürekliliĊin göstergesi olmuċtur. 4/16 metre boyutlar×ndaki oturum alan×na sahip baĊ×ms×z
bloklar iç boċluklar ile zenginleċmiċ,
terastaki bahçeleri ile yeni bir yaċam
ċekli sunmuċtur. Geniċ beĊeni toplayan bu proje sonras× edinilen bilgi ve
tecrübe, Hollanda genelindeki diĊer
projelerde yayg×n olarak kullan×lm×ċt×r.
Almanya’n×n Tübingen kentinde,
1990’lar×n baċ×nda terk edilen 65
hektarl×k bir askeri sahay× yeniden geliċtirerek ve buradaki parselleri 5 ila 30
bireyin biraraya gelmesiyle oluċturulan gruplara satarak oldukça yenilikçi
bir yaklaċ×ma imza at×lm×ċt×r. Tübingen
Südstadt konutlar× ile 6.000 kiċiye konut saĊlayan ve 2.000 kiċilik istihdam
yaratan belediye toprak kullan×m× ve
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ĉekil 51. Südstadt Konutlar×,
Tübingen, Almanya

yap× ortakl×k formlar× oluċturulmas× konusunda da öncü bir örnek olmuċtur. Gruplar, kendi mimarlar×n× ve
yüklenicilerini bularak kendi parsellerinin inċaas×n× yürütmüċtür. Stuttgart’l×
Lehen Architekten mimarl×k oÀsinin
master plan×n× haz×rlad×Ċ× projede,
yüksek yoĊunluĊu saĊlayacak yap×lar hedeÁenerek, cadde s×n×rlar× hizalanm×ċ, cadde giriċleri belirlenmiċ
ve zemin katlar ticari kullan×m için
düċünülmüċtür. Her blok kendi ortak
avlusuna sahip olup, caddede park
minimuma indirgenmiċ, mahalle sakinlerinin arabalar× için bölge s×n×r×nda
özel olarak iċletilen çok katl× bir park

hacmi kurgulanm×ċt×r. Sonuç olarak
kapsaml× bir mimari çeċitlilik, sessiz
caddeler, farkl× iċ kollar×n×n kullan×m×
ve mahalle içi al×ċveriċ imkan× ortaya
ç×km×ċt×r.

3.3. Kavram (Concept) Ĉliċkisi
MÖ 1.yy’da yaċam×ċ ilk mimarl×k kuramc×s× Vitruvius’a göre baċar×l× mimarinin üç temel olmazsa olmaz× vard×r, “saĊlaml×k, kullan×ċl×l×k ve estetik”.
Aradan geçen y×llar boyu birçok deĊiċim yaċanm×ċ, insanl×k her alanda ak×l
almaz geliċme göstermiċtir. Mimaride
yaċanan geliċmeler, birinci bölümde
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kapsaml× olarak aktar×lm×ċt×. Mimarl×Ċ×n tüm geliċmelerin sonucu olarak
evrensel söylemin özü, zaman×n dili
yada sürekliliĊin dili olmas× gerektiĊi
belirtilmiċti. Kavram (concept), diĊer bir deyiċle tasar×m, bu evrensel
söylem ve mimari disiplin kapsam×nda baĊlam ve içeriĊin yorumlanmas×
olarak tan×mlanabilir. Tasar×m mimari
ak×mlar ile içiçe ve oldukça kapsaml×
bir konu olup modernist ve postmodernist ak×mlar, felsefeler, söylemler
ve üsluplar bu bölüm baċl×Ċ× alt×nda
aç×klanmayacak, yerine konutun geleceĊi irdelenecek, kavramsal öĊeler
ve çeċitli dünya örnekleri ortaya konulacakt×r.
GeleceĊin konut tasar×m× sosyal, çevresel ve teknolojik faktörler ile evrimini
sürdürecektir. Özellikle teknolojik etmenler tarih boyunca geleceĊe yön
verme konusunda en çok üzerinde
durulan konu olmuċtur. 1765’de bulunan buhar makinesi ile, makine günlük yaċant×n×n vazgeçilmez bir öĊesi
haline gelmiċtir. 20.yy baċ×nda geleceĊin konutu denildiĊinde seri üretim
ve makine konut kavramlar× önem kazanm×ċken, 21.yy içerisinde geliċen
bilgisayar ve enformasyon teknolojileri ile çevre sorunlar× ve sürdürülebilirlik
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

kavram× önem kazanmaktad×r. Yeni
yap× malzemeleri ve üretim teknikleri
bu sürecin bir parças× olmakta, konut
ve onu oluċturan öĊeler h×zla deĊiċmektedir. Ĉletiċim, ulaċ×m, tüketim,
eĊlence ve üretim sektörlerindeki yeniliklere paralel gittikçe dinamikleċen
dünyada sosyal düzen ve Àziki mekan
etkilenmektedir. Bilgisayar×n yayg×nlaċmas× ile dünya h×zla geliċen bir küresel markete dönüċmektedir. Teknolojik geliċmeler hareketliliĊi art×rmakta,
internet ile her an her yerde bulunmak
mümkün olmaktad×r. Bu dinamik sosyal yap× ise konutu sabit ve duraĊan
bir öĊe olmaktan ç×karmakta, mekansal ve yap×sal anlamda esnek olmas× gerektiĊi Àkri güçlenmektedir. Bu
kapsamda, 21.yy konut tasar×m×na
yans×mas× beklenen unsurlar makine
konut, haz×r yap×m, esneklik, hareketlilik, ve sürdürülebilirlik olarak s×ralanmaktad×r.

3.3.1. Makine Konut
Makine konut, diĊer bir deyiċle seri
üretim 20.yy mimarl×Ċ×n× ċekillendiren
önemli bir kavram olup konut sektöründeki endüstrileċmenin baċlang×c×d×r. Daha az iċgücü ile daha çok üretim saĊlayacak makineleċme, imalat
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çeċitliliĊini en aza indirecek standartlaċma, iċ organizasyonu ve planlamada rasyonelleċme, yap× veri çal×ċmalar×n× en az ve fabrika çal×ċmalar×n× en
fazla tutacak haz×r yap×m sistemleri
geliċtirmek makine konut kavram×n×n
ç×kt×lar×d×r (ĉen, 1990). Bu kapsamda,
geleceĊin konutu t×pk× bir makine gibi
verimli, rasyonel ve evrensel olmas×
ile seri üretilmesi gerektiĊi Àkri ortaya
ç×km×ċ ve birçok örneĊi denenmiċtir.
1927’de tasarlanan, “dynamic” ve
“maximum” kelimelerinden türetilen
Dymaxion Evi akla gelen ilk örneklerden birisidir. Alt×gen bir plana sahip
konut alt× odal×, çap× 15 metre, yüksekliĊi ise 12 metre olarak üretilmiċtir. Oldukça haÀf malzemelerle inċa
edilen yap×n×n dünyan×n her yerine
uçak ile nakledileceĊi planlanm×ċt×r.
Yapay, izole ve denetimli bir çevre sunan Dymaxion Evi beklenen baċar×y×
yakalamasa da konut tasar×m×na getirdiĊi mobilite, ekoloji ve evrensellik
kavramlar× aç×s×ndan dikkat çekicidir
(Ak, 2006).
Japonya’da yay×mlanan “Metabolism
1960, The proposals for a New Urbanism” bildirisi ile modern mimarl×Ċa yeni bir ak×m dahil olmuċ, ak×m×n

ĉekil 52. Dymaxion Evi

kurucusu Japon mimarlar proje ve
yap×tlar× ile avangart Àkirler sunmuċtur. Topluluklar×n yoĊun olarak ikamet
edeceĊi kentlerde büyük ölçekli, esnek ve geliċebilir yap× sistemleri kurgulayarak hem oldukça rasyonel hem
de organik bir süreç tasarlam×ċlard×r.
Sabit form ve fonksiyon gibi geleneksel kullan×m×n ana unsurlar×n× süresi
dolmuċ kabul ederek sonsuza kadar
ayn× kalmama (impermanence) ve deĊiċimi kendilerine ilke edinmiċlerdir.
1972 y×l×nda Tokyo’da tamamlanan
Nakagin Kapsül Kulesi metabolizm
ak×m×n×n mimaride uygulanm×ċ tek
örneĊi olup, birbirine baĊl× iki dolaċ×m çekirdeĊine yerleċtirilmiċ 140
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ĉekil 54. Nakagin Kapsül Detay×

ĉekil 53. Nakagin Kapsül Kulesi,
Tokyo, Japonya
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beton bölmeden oluċmaktad×r. Bir
uzay kapsülü kadar kompakt olan her
dairede, ocak, buzdolab×, televizyon
ve kasetçalar×n da içinde bulunduĊu bir teçhizat dolab× ve kabinler tek
bir duvar boyunca yerleċtirilirken, bir
uçak tuvaleti büyüklüĊünde olan banyo ünitesi, bu duvar×n tam karċ×s×nda
konumland×r×lm×ċt×r. Odan×n en uzak
noktas×ndaki yataĊ×n üzerinde ise bir
gemi penceresi bulunmaktad×r. Binay×
oluċturan beton kapsül, zemin kaplamas× ve banyo bataryalar× da dahil olmak üzere her detay düċünülerek bir
fabrikada bir araya getirilmiċtir. Ĉnċaat
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alan×na sonradan getirilen kapsüller,
binan×n asansörlerini, basamaklar×n×
ve diĊer mekanik sistemlerini bar×nd×ran beton ve çelik yuvalara tek tek
sürülerek yerleċtirilmiċtir.

3.3.2. Haz×r Yap×m
Haz×r yap×m, 1929 Ekonomik Krizi
sonras× h×zla artan nüfusun konut ihtiyac×n× karċ×lamak için Fordist üretimi
kendine örnek alarak ortaya ç×km×ċ
bir kavramd×r. Henry Ford endüstriyel anlamda otomobil üretebiliyorsa
daha basit ve kolay konut üretiminin
de mümkün olmas× gerektiĊi düċünülmüċtür. Fortune Magazine dergisinin 1932 y×l×nda ç×kard×Ċ× bir say×s×nda “GeleceĊin evi, t×pk× bir otomobil
gibi ayr× ayr× parçalar halinde üretilip
birleċtirilecektir” denilmektedir (Corn
and Horrigan, 1984).

ĉekil 55. Charles – Ray Eames Evi,
California, ABD

II. Dünya Savaċ× ard×ndan ABD’de
kurulan “Case Study” evleri program× ile minimalist ve haz×r yap×m birçok konut projesi üzerine çal×ċ×lm×ċt×r.
1949 y×l×nda inċa edilen Charles – Ray
Eames Evi haz×r yap×m×n en baċar×l×
örneklerinden birisidir. Projede kullan×lan tüm pencere, kontrplak panel,
metal donat× vb. malzemeler tama-
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ĉekil 56. Rietveld Schröder
Evi, Utrecht, Hollanda
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men kataloglardan seçilerek konut
imal edilmiċtir. California’da yer alan
yap× 2006 y×l×nda modernizmin eċsiz
örneklerinden birisi olarak ABD kültür miras× listesine al×nm×ċt×r. Baċar×l×
bir tasar×m olsa da konut piyasas×nda yayg×nlaċamayan “case study”
konutlar× dönem içinde fazla yenilikçi
bulunmuċtur.

rileċmiċ yöntemlerin oluċturduĊu 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 deĊil, yaċam×n ak×ċ×na hizmet eden dinamik yap×lar olarak yarat×lmal×d×r” demiċtir.

3.3.3. Esneklik

1924’de Utrecht’te inċa edilen Rietveld Schröder Evi esneklik anlam×nda oldukça baċar×l× örneklerden birisi
olup, “de stijl” ak×m×n×n mimarideki tek
temsilcisi olarak 2000 y×l×nda UNESCO taraf×ndan dünya kültür miras×
listesine al×nm×ċt×r. Ĉçinde hiçbir statik
öĊenin bulunmad×Ċ× bu konutta bölücü eleman olarak kayar ve döner pa-

Esneklik, geleceĊin konutu örneklerinde s×kça rastlanan bir diĊer tasar×m öĊesidir. Yeni durumlara uyabilme
olarak tan×mlanabilecek bu kavram×n
ortaya ç×k×ċ×ndaki temel gerekçeler
toplu üretimlerin oluċturduĊu kimlik
bozulmas×, yabanc×laċma ve endüst-
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neller kullan×lm×ċ, iç mekanda s×n×rs×z
say×da deĊiċken çözüm mümkün k×l×nm×ċt×r. Cephede kullan×lan renkler ve
yap×n×n bütüncül sadeliĊi Piet Mondrian tablolar×na benzetilmektedir.
2005 y×l×nda tasarlanarak üretilen
“Colani Rotar” evi minimum alan içerisinde maksimum kullan×m saĊlamay×
hedeÁeyen esnek çözümleri ile oldukça yarat×c× bir örnektir. Evin ana Àkri
dönebilen bir hacim içerisinde uyuma,
yemek yapma ve banyo iċlevlerini karċ×lamak, böylece yaċama mekan× ile
farkl× hacimlerin isteĊe baĊl× iliċkilendirilmesini saĊlamakt×r. Proje 6/6 metre
ebatlar×nda olup, yaln×z yaċayan bireylerin kullan×m× için ideal konut olarak
düċünülmüċtür.

ĉekil 57. Colani Rotar
Evi, ABD
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3.3.4. Hareketlilik
CoĊraÀ mekan içinde kullan×c×n×n
sosyo ekonomik nedenlerle yer ve
hareket deĊiċtirmesi olarak tan×mlanabilecek bu kavram mobilizasyonun artt×Ċ× 21.yy yaċant×s×nda önemli
bir tasar×m öĊesi haline gelmektedir.
Endüstri devrimi ile insanlar iċ bulacaklar× kentlere göç etmeye baċlam×ċ, sonucunda modernizm geliċirken nesiller boyu devam etmiċ konut
geleneĊinden insanlar vazgeçmeye
baċlam×ċlard×r. Modernizm ve sonra-

ĉekil 58. Siegel Evi
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s×nda geliċen mobilizasyon kavramlar× ile sosyo ekonomik deĊiċimin iki
farkl× sonucu ortaya ç×km×ċt×r, birincisi
konutun mülkiyetini almak yerine kiralamak, ikincisi ise hareketli konutlar
edinmek.
2001 y×l×nda Siegal taraf×ndan tasarlanan taċ×nabilir konut projesi, sürdürülebilir yap× malzemeleri, minimalist iç
mekan ve makul bir maliyet ile esneklik ve hareketlilik ana ilkelerine sahiptir. 6/12 metre boyular×ndaki yap× avlu
ve bahçe tan×mlayacak ċekilde yan
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ĉekil 59. Snail Shell System

yana düzenlenebildiĊi gibi üst üste de
konulabilmektedir (Ak, 2006).
Bir baċka hareketli konut örneĊi
“Snail Shell System” polietilen malzeme ile taċ×nabilir silindir hacim olarak
tasarlanm×ċt×r. YüksekliĊi 1, çap× 2

metre olan birim toksik madde içermeyen ve oldukça haÀf malzemelerle
üretilmiċtir. Evsizler için tasarlanan bu
birim çok az yer kaplamakta, gömülü
olarak yada su üzerinde kullan×labilmektedir.
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3.3.5. Sürdürülebilirlik
21. yüzy×l×n en önemli sorunlar×ndan
birisi çevre kirliliĊi, ekolojik dengenin
bozulmas× ve iklim deĊiċikliĊidir. Türkiye, küresel ×s×nma ve iklim deĊiċikliĊi
konusunda mücadeleyi saĊlamaya
yönelik uluslararas× tek çerçeve olan
Kyoto Protokolunü 2009 y×l×nda imzalam×ċt×r. Bu protokol kapsam×nda
uluslararas× boyutta sorunlar ele al×nm×ċ, sebepleri tespit edilmeye çal×ċ×lm×ċt×r. Kirlenmenin öncül sebeplerinden birisi fosil yak×t tüketimi olarak
belirlenmiċtir. Dünyan×n her on y×lda
enerji tüketimini ikiye katlad×Ċ×, yüz
y×l içinde ise nüfusunun iki kat×na ç×kacaĊ× bilinmektedir. DiĊer taraftan,
Uluslararas× Enerji Ajans×’n×n (IEA)
1995 y×l×nda yapt×Ċ× çal×ċmas×na göre
petrol kaynaklar×n×n 2050, doĊalgaz×n
2040, kömürün ise 2100 y×l×na kadar tükeneceĊi tahmin edilmektedir
(Kuban,2002). Bartone (1991) kirlenmenin baċ aktörü kentlerdeki temel
çevresel sorunlar× farkl× ölçeklerde beċ
grupta toplam×ċt×r:
- Küresel ölçek: asit yaĊmurlar×, global
×s×nma, ozon tabakas×n×n delinmesi
- Bölgesel ölçek: karayollar×, su kay-
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naklar×, enerji tesisleri gibi altyap× yetersizliĊi ile su ve hava kirliliĊi sonucu
ekolojik alanlar×n yok olmas×
- Metropoliten ölçek: sanayi alanlar×,
ar×tma tesisleri, toksik at×klar
- Kent ölçeĊi: kanalizasyon, çöp toplama, drenaj sorunlar× ve doĊal felaketler
- Konut ölçeĊi: bar×nma, su ve çöp
depolama, s×hhi tesisat, ×s×nma, havaland×rma, düċük konut kalitesi
Yapay çevreyi oluċturmakla görevli
mimarl×k mesleĊi 21. yüzy×lda çevre
etkilerini büyük bir önemle dikkate almak zorundad×r. Bu yaklaċ×m insan×n
kendisine bar×nak yapmas×ndan bu
yana geçerli olup geçmiċte yerel (vernecular) mimarl×k ile iklim, malzeme,
teknik anlamda çeċitli somut sonuçlara ulaċm×ċt×r. Sanayi devrimi sonras×
fosil yak×tlardan saĊlanan enerji kaynaklar× ile yap×laċma h×zlanm×ċ, doĊal
tahribat ve kirlilik baċlam×ċt×r. Kendi
kendine yetebilen, daimi olma yeteneĊine sahip sürdürülebilirlik kavram×
1987 y×l×ndaki Birleċmiċ Milletler Çevre ve Kalk×nma Komisyonunda ortaya
ç×km×ċt×r. Her alanda kendini gösteren
yeni kavram, mimarl×k disiplini içeri-
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sinde de yer alm×ċt×r:
1970’li y×llar, mimaride yüksek standart ve konforda yap×l× çevreler yaratmak ve optimum tasar×m× yakalamak amac×yla analitik araċt×rmalar×n
yap×ld×Ċ×, yap× tipolojileri ve tasar×m
metodolojileri üzerine çal×ċ×ld×Ċ× bir
dönemdir. 1980’ler liberal ekonominin
geliċmesiyle tüketim toplumunun teċvik edildiĊi, dolay×s×yla tüketimde “yeċil düċünce”nin geliċtirildiĊi dönemdir.
“Geri-dönüċüm” kavram×n×n popülerlik kazanmas×yla mimaride, ozondostu ve ayr×ċabilen malzemeleri kullanarak yeċil düċünceyi metalaċt×ran,
teknoloji merkezli bir anlay×ċ hakimdir.
Ayr×ca, 1980’lerin ortas×ndan itibaren,
doĊay× ana esin kaynaĊ× yapan, pasif
enerji sistemlerini kullanmaya çal×ċan,
insan× ekosistemin parças×, binay× da
saĊl×kl× ve biyolojik bir organizma olarak gören ekoloji merkezli bir anlay×ċ
geliċir...
Sürdürülebilir mimari, önceki mimari yaklaċ×mlar× da kapsayan bir üst
baċl×k olup, küresel çevre sorunlar× ve
geliċme problemlerine çözüm olarak
desteklenen, bütüncül, stratejik ve
planl× bir yap×laċma ċeklidir. Böylece
morfolojik özellikleriyle olduĊu kadar,

yörenin toplumsal, kültürel ve ekonomik altyap×s×na bulunduĊu katk×yla
da çevreye duyarl× say×lan bir mimari
pratik öngörülmektedir. (Arsan, 2010)
Dünyada sürdürülebilir mimarl×k kapsam×na girebilecek birçok farkl× kavram geliċmiċtir; yeċil mimari, s×f×r enerji 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 Erengezgin taraf×ndan tasarlanan ve yap×m× 2008 y×l×nda tamamlanan Diyarbak×r Güneċ Evi bu örnekler aras×nda yer
al×r. Ĉki katl× bir villa – konut projesi olan
Güneċ Evi, güney cephesi tamamen
fotovoltaik paneller ve k×ċ bahçesi ile
kaplanm×ċt×r. K×ċ bahçesinden iç ortama menfezler baĊlanm×ċ, perdeler ile
iç mekana güneċ giriċi kontrol edilmiċtir. Yap×da jeotermiden faydalan×lm×ċ,
×s× pompas× ile soĊutma sistemi kurulmuċ, venturi bacas× ile temiz ve serin
hava giriċi saĊlanm×ċt×r. Düzenlenen
tüm bu sistemler ile yap× kendi kendini ×s×t×p soĊutabilen, elektrik enerjisi ihtiyac×n×n büyük k×sm×n× güneċten
karċ×layabilen bir “pasif ev” özelliĊine
ulaċm×ċt×r. Kent içinde bir park alan×na
inċa edilen Güneċ Evi müze olarak ziyaretçilerine hizmet vermektedir.
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ĉekil 60. Güneċ Evi,
Diyarbak×r
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Bir diĊer sürdürülebilir mimari uygulama ise küresel örneklerine s×kl×kla
rastlanan ekokentlerdir. Çin’de kurulmas× planlanan ve ABD’li mimari oÀs
“ARUP” taraf×ndan tasarlanan “Dongtan Eco City” bunlardan birisidir. Sera
etkisi üretiminin s×f×r seviyede olacaĊ×
ve kendine yeterli su ve enerji sistemleri bulunan tam anlam×yla kendine
yeterli bir kent olarak tasarlanm×ċt×r.
Araç yerine yaya odakl× ulaċ×m planlanan kent, Çin’in ilk ‘yeċil kenti’ olmas×

hedeÀndedir. Dongtan’da tar×msal
sulama yaĊmur sular×yla yap×lacak,
ev at×klar× yak×t olarak kullan×lacakt×r.
ĉehrin ancak yüzde 40’×n× oluċturacak yap×lar×n çat×lar× çimle kaplanacak, bu sayede en iyi ×s× yal×t×m×n×
saĊlayacak ve enerji tüketimi yüzde
70 azalmas× planlanmaktad×r. Araçlarda benzin veya mazot kullan×lmayacak, tüm enerji ihtiyaçlar×n× kendi
karċ×layabilen kentte enerji kaynaklar× kendi kendini yenileme gücüne
sahip; rüzgar trafolar×, bio-yak×tlar ve
tekrar kullan×ml× organik malzemeler
kullan×larak saĊlanacakt×r. Kentte yaċayanlar, yerel çiftliklerde yetiċtirilecek
biyolojik ürünleri tüketecek, kentin
ancak yüzde 40’×na inċaat yap×lacak
ve kalan alanlar tar×ma ve doĊal kuċ
cennetlerine ayr×lacakt×r.
Ĉngiliz “Foster and Partners” mimari oÀsinin Birleċik Arap Emirlikleri’nin
baċkenti Abu Dabi için tasarlad×Ċ×
“Masdar City” tamamen yenilenebilir
enerji kaynaklar× üzerine Dünya’n×n
ilk temiz teknoloji ċehri olmas× hedeÁenmektedir. S×f×r karbon, s×f×r at×k
çöp ile enerji ihtiyac× için sadece güneċ ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir
kaynaklar×n×n kullan×lacaĊ× Masdar’da
500.000 kiċilik bir nüfusun yaċamas×
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saĊlanacakt×r. Tasar×mda yer alan s×n×r duvarlar× d×ċa daĊ×n×kl×l×Ċ×n×n önüne geçmek ve ċehir kompaktl×Ċ×n×
tutmak amac×ndad×r. Gökdelenlerin
yer verilmediĊi projede geleneksel
dar sokaklar planlanm×ċt×r. Binalar×n herbiri, diĊerinin gölgesi boyunca
birbirine yak×n inċa edilirken yayalar
için ayr×lan kamusal alanlar×n bütününe hiçbir geleneksel taċ×t giremeyecektir. Fosil yak×tlarla çal×ċan araçlar
kent duvar× d×ċar×s×nda b×rak×lacak,
Masdar’×n ulaċ×m sistemi ise elektrikli
“podaraç”lar ile saĊlanacakt×r. Güneċ
ve rüzgar enerjisiyle beslenecek, at×k
suyu dönüċtürecek, biyolojik at×klar× toprak ve gübreye çevirecek olan
ve 2020’de tamamlanmas× planlanan Masdar City 21. yüzy×l×n en temiz kenti olarak kabul edilmekte, s×f×r
karbondioksit içeren ve çöl ortas×nda
kurulan ilk ekolojik kent olma özelliĊi
ile dünyan×n yenilenebilir enerji lideri
olmay× hedeÁemektedir.

ĉekil 61. Ekokent, Dongtan, Çin
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ĉekil 62. Masdar Kenti,
Birleċik Arap Emirlikleri
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TRC1 Bölgesi Geliċimi
ve Konut Sektörü

“Kent toplumsal sonuçlar× da olan bir
Àziksellik deĊildir, tam tersine zaman
zaman Àziksel bir görüntüsü de olan
bir toplumsall×kt×r.”
Georg Simmel

4. TRC1 Bölgesi Geliċimi ve Konut Sektörü
GüneydoĊu Anadolu Bölgesi’nde yer
alan TRC1 Bölgesi Gaziantep, Kilis
ve Ad×yaman illerinden oluċmaktad×r.
Mezapotamya’dan Anadolu’ya geçiċ
yollar× üzerinde yer almas× sebebiyle
tarih boyunca ticari faaliyetler sürdürmüċ olan TRC1 Bölgesi Türkiye’nin
Orta DoĊu ve Afrika’ya aç×lan kap×s×
konumundad×r. Tarih boyunca kurulan
imparatorluklar×n yan× s×ra F×rat Nehri k×y×s×nda bulunan Rumkale, Dülük,
Perre, Samsat, Zeugma ve Karkam×ċ
antik kentleri, Kahta ve Ravanda hi-

sarlar× ile Nemrut DaĊ× bölgenin tarihi
ve kültürel zenginliĊinin eċsiz örneklerindendir.
Toplam 22 ilçeye sahip bölge 15.280
km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 2’sine denk gelmektedir.
2009 y×l× Adrese dayal× nüfus kay×t
sistemi sonuçlar×na göre TRC1 Bölgesi 2.364.249 kiċi nüfus ile Türkiye
nüfusunun % 3,2’sini oluċturmaktad×r.
Bölgenin nüfus yoĊunluĊu 155 kiċi/
km² ile 94 kiċi/km² olan ülke nüfus
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yoĊunluĊunun üzerindedir. Toplam
nüfusunun % 79’u kentlerde, kalan
k×sm× k×rsalda yaċamaktad×r. TRC1
Bölgesi’nde % 3,67 olan genel doĊurganl×k h×z× Türkiye ortalamas×n×n
(% 2,53) üzerindedir. TRC1 Bölgesi
sosyo-ekonomik geliċmiċlik s×ralamas×na göre 26 Düzey 2 bölgesi aras×nda 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 yoĊunluĊu, doĊurganl×k oran×, göç ve sosyo-ekonomik geliċmiċlik ile kentleċme h×z kazanmaktad×r. Kentleċme ile konut yat×r×mlar×
artmakta, kentler giderek büyümektedir. Bu bölümde Gaziantep, Ad×yaman ve Kilis kentlerinin zamana baĊl×
geliċim analizi yap×ld×ktan sonra konut
kavram× nicelik olarak deĊerlendirilecek, tablolar ve graÀkler üzerinden
yap×lacak yorumlar ile TRC1 Bölgesi
illerinin gelecek y×llardaki konut arz ve
talebine ait öngörüler yap×lmaya çal×ċ×lacakt×r.

4.1. TRC1 Kentleri Geliċimi
Kentsel tasar×m kuramc×s× Kevin
Lynch 1960 y×l×nda yay×mlanan “The
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Image of the City” adl× kitab×nda
kentleri çeċitli öĊelere sahip olduĊunu aç×klam×ċt×r. Ĉzler, kenarlar, düĊüm
noktalar×, nirengiler ve yöreler olarak
s×ralanan bu öĊeler ile tan×ml× alt parçalar edinen kentler san×ld×Ċ×n×n aksine binalar ve yap× yoĊunluĊundan
ibaret deĊildir. Daha anlamsal öĊeler
olan izler (insan×n anlam verdiĊi yollar), kenarlar (iki farkl× yer aras×nda
iliċki kurulan kesintiler), düĊüm noktalar× (insanlar×n bir araya geldiĊi kavċak noktalar×), nirengiler (önemsenen,
uzaktan görülebilen nesneler) ve yöreler (bir bütünlük sunan kent parçalar×)
kentsel tasar×m×n temel konular×d×r.
Gaziantep kenti özelinde bak×ld×Ċ×nda
Bak×rc×lar sokaĊ× bir iz iken, 100. Y×l
Park× bir kenar, Demokrasi Meydan×
bir düĊüm noktas×, Kale bir nirengi,
Bey Mahallesi ise bir yöre örneĊidir.
Ülkemiz kentlerine yöneltilen en büyük eleċtiri kentsel biçim üzerinedir.
Fiziksel planlama haritac×l×k olarak
alg×lanmakta, iyi bir kentin temelini
ve mekan üretmeye yönelik planlama
anlay×ċ×n× oluċturan tasar×m eylemi
planlama sürecine yerleċtirilememektedir. Kent planlamas× mülkiyet ve
imar haklar×na indirgenmiċ, toplumun
tüm kesimi bu durumu eleċtirmektey-
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ken mekana odaklanan herhangi bir
duyarl×l×k saĊlanamam×ċt×r. Kentlerin
yeni çevreleri bar×nman×n ötesinde
bir nitelik taċ×mamakta, çok zengin
bir tarih ve kültüre sahip ülkemizde
kentsel çevreler giderek ayn×laċmakta ve kimliksizleċmektedir. Yeni aç×lan
yerleċimler bir mekanlar dizisi oluċturmamakta, yaċayan bir kent parças×
olmak yerine binalar topluluĊu olarak
görülmektedir.
Kentsel geliċmenin oldukça geniċ bir
alana yay×lmas×n×n yaratt×Ċ× sorunlar
olarak kentsel bütünleċememe, yeni
geliċme alanlar×n×n birbirleriyle bir
kentsel sistem oluċturamamas×, gereĊinden fazla ve sürdürülemez bir
alt yap× sunumu ve bunun yaratacaĊ× maliyet sorunlar×ndan söz edilebilir
(Ersoy, Keskinok, Günay, 2007). Söz
konusu yayg×n geliċmenin kent ile
bütünleċebilmesi için “parmak plan”
kavram×ndan faydalan×lmal×, her alt
merkeze ait mekan kentsel omurgalar ile kent merkezine baĊlanmal×d×r.
Kentsel merkez ve alt merkezlerin
tasar×m×nda saĊlam, tasarlanm×ċ,
karars×zl×klara izin vermeyen kentsel
omurgalar×n yarat×lmas×, merkez ile
parçalar aras×nda iliċkilerin düzenlenmesine olanak saĊlamaktad×r.

TRC1 Bölgesi kentlerinin inceleneceĊi
bu bölümde çeċitli analizler ile kentsel
Àziki yap× aktar×lmaya çal×ċ×lacak, konut bölgeleri geliċimi paylaċ×lacakt×r.

4.1.1. Gaziantep Kenti Geliċimi
Paleolitik dönemden beri insanlar×n
yaċad×Ċ× bilinen Gaziantep ili ticari
faaliyetlerin baċlad×Ċ× Tunç ÇaĊ× ve
sonras× özellikle tarihi Ĉpekyolu üzerinde bulunmas× sebebiyle önemli bir
kent haline gelmiċtir. Antik dönemde
de etkinliĊini sürdürmüċ, 1516 y×l×nda
Memlüklüler ile yap×lan Mercidab×k
Savaċ× sonras× Osmanl× hakimiyetine girmesi ile kentte imar faaliyetleri
h×zlanm×ċt×r. Evliya Çelebi 17.yüzy×lda
kenti iki kez ziyaret etmiċ, 32 mahalle, 8067 hane, 140 cami ve mescid,
3900 dükkanl× büyük bir çarċ×n×n yer
ald×Ċ×n× belirmiċ, “Dünya yüzünden
geniċ bir ili, göz al×c× büyük yap×lar× her
yerden aranan eċyas×, birçok mezralar×, bolluk ve verimliliĊi, bitimsiz yiyecek ve içecek p×narlar× ve ×rmaklar×yla
buras× ‘ĉehr-i Ay×ntab-× Cihan’d×r”
sözleriyle Gaziantep ilini tasvir etmiċtir
(Baċgelen,1999).
1927 y×l×nda 213.499 kiċi nüfusa
sahip Gaziantep ili cumhuriyetin ilk
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y×llar×nda geliċmesini sürdürmüċtür.
Kentin ilk imar plan×n× Alman mimar
Prof.Dr.Hermann Jansen 1938 y×l×nda haz×rlam×ċt×r. Meskün alan×n iki kat×
kadar geliċme alan× açan bu plan ile
mevcut yollar geniċletilip yenilenmiċ,
spor ve mesire alanlar× ile modern bir
kent hedeÁenmiċtir. 1950-1955 y×llar×nda Y.Mimar Kemali SöylemezoĊlu
ve Kemal Ahmet Aru’nun yapt×Ċ× ikinci imar plan×nda kentin bat× ve güneydoĊuda öngörülen geliċmesine koċut
olarak geliċme Atatürk Bulvar×, Ĉnönü
ve Akkoyunlu caddelerine kaym×ċ-

ĉekil 63. Prof.Dr.Hermann
Jansen Plan× ve Eski
Gaziantep

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

t×r. Artan nüfus ve göç hareketleri ile
kentleċmesi h×zlanan Gaziantep için
1950-1960 dönemi kentin ilk apartman ve gecekondularla tan×ċt×Ċ× dönemdir. Ĉkinci imar plan×nda tarihi kent
ile yeni yerleċim alanlar× ayr×lm×ċ olsa
da eski doku içerisinde yer alan az
katl× yap×lar y×k×l×p çok katl× yap×lar ile
yenilendiĊi bilinmektedir.
1971 y×l×nda Z. Can taraf×ndan haz×rlanan plan×n ard×ndan 1991 y×l×nda
kent merkezi için dördüncü olarak O.
Aldan’×n plan× kullan×lmaya baċlan-
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m×ċt×r. 1980’li y×llarda yoĊun bir göç
ve nüfus art×ċ×na ev sahibi olan Gaziantep ili, Ĉstanbul, Ankara, Ĉzmir ve
Adana illerinin ard×ndan 1987 y×l×nda
kabul edilmiċ beċ büyükċehirden birisidir. Haz×rlanan kent planlar× ve yerel
yönetimlerce yap×lan imar uygulamalar× bir arz yaratm×ċsa da yoĊun talebin
gerisinde kalm×ċt×r. Bu durum plans×z
bir büyümeyi beraberinde getirmekte,
kenti kuċatarak geliċmesini k×s×tlayan
gecekondu bölgelerine sebep olmaktad×r. Üst ölçekli plan yetersizliĊi ve
plan kararlar×n×n uygulanmamas×ndan ortaya ç×kan bu durum kentsel
bütünleċmeyi zorlaċt×rd×Ċ× gibi ulaċ×m
problemi, altyap× yetersizliĊi, çevresel
ve sosyal sorunlara da zemin haz×rlam×ċt×r. Çarp×k kentleċmelerin olduĊu
söz konusu bölgelerde belediyeler
ve TOKĈ iċbirliĊiyle sürdürülen kamulaċt×rma, planlama yada inċa aċamas×nda 14 kentsel dönüċüm ve geliċim
projelerinden bahsedilmektedir:
• Umut Mahallesi Kentsel Dönüċüm
Alan× I. Etap (30 hektar, yap×laċma
%50 tamamlanm×ċ)
• Umut Mahallesi Kentsel Dönüċüm
Alan× II. Etap (32 hektar, planlama
sürecinde)

• Ç×ksorut Kentsel Dönüċüm Alan×
(85 hektar, planlama sürecinde)
• Sar×güllük Kentsel Dönüċüm ve
Geliċim Alan× (23 hektar, baċlang×ç
seviyede)
• Halep Bulvar× Kentsel Dönüċüm ve
Geliċim Alan× (499 hektar, planlama
sürecinde)
• Kilis Yolu Kentsel Dönüċüm Alan×
(375 hektar, planlama sürecinde)
• Etiler Mahallesi Kentsel Dönüċüm
Alan× (10 hektar, yap×laċma %80 tamamlanm×ċ)
• Perilikaya Serinevler Kentsel Dönüċüm Alan× (44 hektar, yap×laċma
%50 tamamlanm×ċ)
• Türktepe Kentsel Dönüċüm Alan×
(40 hektar, baċlang×ç seviyede)
• Özdemir Bey Caddesi Kentsel
Dönüċüm Alan× (45 hektar, baċlang×ç seviyede)
• BaĊlarbaċ× Kentsel Dönüċüm ve
Geliċim Alan× (483 hektar, baċlang×ç
seviyede)
• Seyrantepe Kentsel Dönüċüm Alan×
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(40 hektar, yap×laċma %50 tamamlanm×ċ)
• Ĉpekyolu Kentsel Dönüċüm Alan×
(60 hektar, baċlang×ç seviyede)
• Onat Kutlar Kentsel Dönüċüm Alan×
(11 hektar, baċlang×ç seviyede)
Günümüzde Gaziantep kenti merkez nüfusu bak×m×ndan GüneydoĊu Anadolu Bölgesi’nin en büyük,
Türkiye’nin ise alt×nc× büyük ilidir. Kent
yaklaċ×k olarak Kahramanmaraċ,
ĉanl×urfa ve Kilis yollar× istikametinde
ve çevre yolu içerisinde büyümekte,
kuzey güney yönünde 10,5 km, doĊu
bat× yönünde ise 12 km bir alana yay×lm×ċ bulunmaktad×r. Kent merkezi

ĉekil 64. Gaziantep Yeniċehir

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

nüfusu ile bu alan k×yasland×Ċ×nda
km²’ye 10.600 insan×n düċtüĊü hesaplanmaktad×r. Bu deĊer Moskova
ċehrinin nüfus yoĊunluĊuna eċit olup
(Forbes, 2007), Gaziantep ölçeĊinde bir metropol için oldukça fazlad×r.
Kentin rahatlat×lmas× için yeni alanlar×n
imara aç×lmas×, mevcut sosyal donat×
alanlar×n×n korunmas×, bütüncül planlar ile çal×ċmalar×n sürdürülmesi hayati
önem taċ×maktad×r. Ancak son on y×la
ait uydu fotograÁar×na bak×ld×Ċ×nda
nüfusu h×zla artan Gaziantep il merkezinin arsa üretimi konusunda yavaċ
kald×Ċ×, sadece kuzeybat× yönünde
belirgin bir kentleċme gerçekleċtiĊi
rahatl×kla söylenebilir.

TRC1 Bölgesi Geliċimi
ve Konut Sektörü

ĉekil 65. 2003-2011 Y×llar×na Ait KuzeydoĊu Gaziantep Kentleċme Görüntüsü (Araban Yolu Çevresi)

ĉekil 66. 2003-2011 Y×llar×na Ait Kuzeybat× Gaziantep Kentleċme Görüntüsü (Narl× Yolu Çevresi)

ĉekil 67. 2003-2011 Y×llar×na Ait GüneydoĊu Gaziantep Kentleċme Görüntüsü (OĊuzeli Yolu Çevresi)
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4.1.2. Ad×yaman Kenti Geliċimi

ĉekil 69. Atatürk Bulvar×,
Ad×yaman

ĉekil 68. Ad×yaman
Eski Doku

Palanl× MaĊaras×nda yap×lan araċt×rmalara göre Ad×yaman ilinde paleolitik dönemden beri insanlar yaċam×ċt×r.
F×rat Nehri k×y×s×nda bulunan yerleċmeler tunç çaĊ× ve sonras× dönemlerde çeċitli ticari faaliyetler ile birçok
farkl× medeniyete ev sahipliĊi yapm×ċt×r. MÖ 334 y×l×nda Büyük Ĉskender’in
doĊu seferi sonucu Persler’den ald×Ċ×
bölge alt×n çaĊ×n× yaċamaya baċlam×ċ, MÖ 69 y×l×nda ise Kral Mithradetes Kallinikos Kommagene Krall×Ċ×’n×n
baĊ×ms×zl×Ċ×n× ilan etmiċtir. K×sa süren
Kommagene krall×Ċ×na Roma ĈmparatorluĊu son verirken, alt×nc× lejyonunu bu ilde kurmuċtur. Sonraki

dönemlerde Ĉslam hakimiyetine giren
bölge Sasani ve MoĊol istilalar×na maruz kalm×ċ, 1516 y×l×nda ise Osmanl×
Devleti’ne kat×lm×ċt×r. Ad×yaman, baċlang×çta merkezi Samsat’ta bulunan
bir sancakla Maraċ BeylerbeyliĊine
baĊl×yken, Tanzimat Dönemi’nden
sonra bir kaza olarak Malatya sancaĊ×na baĊlanm×ċt×r.
Cumhuriyetin ilk y×llar×nda Malatya
iline baĊl× bir ilçe olan Ad×yaman’×n
1935 y×l× nüfusu 10.299’dur. 1954
y×l×nda il statüsüne sahip olan Ad×yaman, devlet yat×r×mlar× ve petrol kaynaklar× ile h×zl× bir geliċme sergilemiċtir.
2000 y×l×na kadar nüfusu sürekli artan
ilde, son on y×l d×ċa göç kaydedilmiċ,
sonucunda ise nüfusun azald×Ċ× 2010
y×l× ADNKS verilerine göre tespit edilmiċtir. Yüzde 40-50 civar×nda kaçak
yap×laċman×n tahmin edildiĊi Ad×yaman ilinde TOKĈ iċbirliĊi ile kentsel
dönüċüm faaliyetleri baċlat×lm×ċt×r.
Kent merkezinde sürdürülen “Musalla
Mahallesi Kentsel Dönüċümü” kamulaċt×rma aċamas×nda olup yaklaċ×k
30.000 m2 alanda 360 konutluk bir
yerleċim hedeÁenmektedir.
Kente ait mevcut imar plan× GAP Bölge Kalk×nma Ĉdaresi Baċkanl×Ċ× tara-

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×
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f×ndan 1993 y×l×nda haz×rlat×lm×ċ olup
ihtiyac× karċ×lamamas× sebebiyle 2011
y×l× içerisinde çal×ċmalar× baċlat×lan
1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan× onay aċamas×na gelmiċtir. Gölbaċ×
ve Kahta yollar×na doĊru uzanm×ċ bir
dikdörtgen ċeklinde olan kent merkezi 8 km’ye 3 km’lik bir alana yay×lm×ċt×r. Bu alan ile, Ad×yaman ili TRC1
Bölgesi içinde en yoĊun kent merkezi
olup km²’ye 14.450 kiċi düċmektedir.
Söz konusu deĊer Monako ċehrinin
nüfus yoĊunluĊuna eċit olup (Forbes,
2007), Ad×yaman kent merkezinde
rekreaktif alanlar×n bulunmamas× bu
durumda etkendir. 2003 y×l×nda kurulan Ad×yaman Üniversitesi ile kentin
bat×s×nda yer alan Gölbaċ× yolu üzerine kentleċme bask×s× artm×ċt×r. Bat×
yönlü bu geliċme ve çeperlerde meydana gelen yay×lma son on y×lda çekil-

miċ kente ait uydu fotoĊraÁar×nda da
gözlemlenmektedir.

4.1.3. Kilis Kenti Geliċimi
16.yüzy×l sonunda 600 civar× hane
ile 100 kadar dükkan×n yer ald×Ċ× ve
6 mahalleden oluċan Kilis kasabas×, klasik doĊu ċehirlerinde olduĊu
gibi bir merkez cami, han, hamam
ve dükkanlar×n bulunduĊu bir çarċ×
etraf×nda kümelenmiċ bulunmaktayd× (Turnalar, 2003). Merkezinde Kad×
Camii ve Sabah Pazar× bulunan kent
dairesel bir forma sahipti. Cumhuriyetin ilk y×llar×nda bu formu korumuċ olsa
da Gaziantep yoluna doĊru baċlayan
geliċim ile dikdörtgene say×labilecek
bir forma dönüċmüċtür. 1995 y×l×nda il
statüsüne geçen kent merkezi kuzey
güney yönünde 2,5 km, doĊu bat×
yönünde ise 4 km kadard×r. Tarihi çe-

ĉekil 70. 2003-2011 Y×llar×na Ait Ad×yaman Kentleċme Görüntüsü
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yönünde kamu binalar× öncülüĊünde
yap×laċmalar gerçekleċmiċtir. 2007
y×l×nda kurulan Kilis 7 Aral×k Üniversitesi bu kapsamda kentin bat×s×ndaki
geliċme odaklar×ndan birisidir. Afet
ve Acil Durum Yönetimi Baċkanl×Ċ×
ile yap×lan ortak çal×ċma sonucu Kilis
ili kent merkezinde yer alan yaklaċ×k
580.000 m² yüzölçümüne sahip Alifak× Deresi çevresi kentsel dönüċüm
alan× olarak planlanmaktad×r.

ĉekil 71. Polateli
Eski Doku, Kilis

ĉekil 72. Kilis Yeni Doku

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

kirdeĊe göre daha çok doĊu yönünde kaydedilen geliċme, son y×llarda
kurulan baz× resmi bina ve okullar×n
sonucudur. Ancak tar×m arazilerinin
korunmas× ve kentin kayal×k zemine doĊru geliċmesinin saĊlanmas×
amac×yla yak×n dönemde kentin bat×

2003 y×l×nda onaylanan 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Plan DeĊiċikliĊi raporunda Kilis ilinin 34 mahalleyi
kapsad×Ċ× belirtilmektedir. 2000 y×l×nda TUĈK taraf×ndan yap×lan hane
araċt×rmas×na göre Kilis ilinde 22.755
baĊ×ms×z hane bulunmaktad×r. Bu
say× kentin kaplad×Ċ× alan ile k×yasland×Ċ×nda km²’ye 2.400 konut, 8.217
kiċi düċmektedir. Söz konusu deĊer
Bükreċ’in nüfus yoĊunluĊuna eċit
olup (Forbes, 2007), orta büyüklüĊe
sahip ve ovada kurulmuċ bir kent için
fazla kabul edilmektedir. Nüfus art×ċ×n×n çok s×n×rl× olduĊu kentte büyüme
de oldukça s×n×rl× gerçekleċmiċ, kentin
bat×s× hariç ċehir çeperi sabit kalm×ċt×r.
2004 ve 2009 y×llar× kent merkezine
ait uydu fotoĊraÁar× bu durumu ortaya
koymaktad×r.

TRC1 Bölgesi Geliċimi
ve Konut Sektörü

ĉekil 73. 2004-2011 Y×llar×na Ait Kilis Kentleċme Görüntüsü

4.2. DemograÀ Nüfus
Konut ihtiyac× ile piyasa talebini belirleyen unsurlar×n baċ×nda nüfus geliċmeleri gelmektedir. Bu nedenle,
önce TRC1 Bölgesi’nin demograÀk
hareketleri deĊerlendirilecek, ard×ndan nüfus öngörüleri yap×lacakt×r.
Ĉncelenecek baċl×klar alt×nda nüfus
büyüklüĊü, nüfus art×ċ h×z×, göç hareketleri, kentleċme, kentli nüfus, hane
halk× büyüklükleri yer almakta olup,
deĊiċkenler ile öngörülere ulaċ×lmas×
hedeÁenmektedir.

te; Ad×yaman ve Kilis illeri Türkiye’nin
nüfus art×ċ h×z×n×n gerisinde yer al×rken, Gaziantep ili önüne geçmektedir. Gaziantep ili nüfus yoĊunluĊu ve
art×ċ h×z× verilerine göre ülke ortalamas×n×n oldukça üstünde bulunmakta;
iller s×ralamas×nda merkez nüfusu itibariyle Ĉstanbul, Ankara, Ĉzmir, Bursa
ve Adana’n×n ard×ndan alt×nc×, toplam
nüfus itibariyle ise sekizinci s×rada yer
almaktad×r.

4.2.1. Nüfus Göstergeleri
TRC1 Bölgesi nüfus göstergeleri için
2007 y×l×nda baċlat×lan Adrese Dayal×
Nüfus Kay×t Sistemi (ADNKS) verileri
kullan×lmaktad×r. Tabloda TRC1 Bölgesi illerinin nüfus art×ċ× gösterilmek-
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TRC1
Bölgesi

Türkiye

120.991

2.318.281

71.517.100

588.475

122.104

2.364.249

72.571.312

1.700.763

590.935

123.135

2.414.833

73.722.988

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 YoĊunluĊu
2010 y×l× (kiċi/ km2)

249

84

86

158

96

6.819

7.033

1.428

15.280

769.603

Gaziantep

Ad×yaman

Toplam Nüfus
2008

1.612.223

587.067

Toplam Nüfus
2009

1.653.670

Toplam Nüfus
2010
Y×ll×k Nüfus Art×ċ
H×z× 2008-2009
(binde)

Yüzölçümü km
(göl hariç)

2

Kilis

Tablo 1. Nüfus Göstergeleri 1 (Kaynak: 2010-2013 TRC1 Bölge Plan×)

2009 y×l× ADNKS verilerine göre TRC1
Bölgesi nüfusunun çoĊunluĊu kentlerde yaċamakta, k×rsaldan kentlere
göç ile bu oran her y×l art×ċ göstermektedir. Gaziantep ilinde ise bu oran
% 88’e kadar yükselmiċ, tar×m ili olan

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Ad×yaman ve Kilis’te bu deĊer 55 ve
69 olarak tespit edilmiċtir. Genel doĊurganl×k h×z× ve ortalama hane halk×
say×s× itibariyle TRC1 Bölgesi Türkiye
ortalamas×n×n üzerinde bulunmaktad×r.

TRC1 Bölgesi Geliċimi
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Ad×yaman

20

65

54

14

–

Kentsel Nüfus

% 88

% 58

% 69

% 79

% 76

K×rsal Nüfus

% 12

% 42

% 31

% 21

% 24

3.83

3.66

3.54

3.67

2.53

Sosyo-ekonomik
Geliċmiċlik S×ras×

Genel DoĊurganl×k
H×z×

Kilis

Türkiye

Gaziantep

TRC1

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

Nüfus art×ċ×n×n önemli sebeplerinden
birisi olan göç verileri incelendiĊinde
TRC1 Bölgesi hem göç almakta hem
de göç vermektedir. Ancak TRC1
Bölgesi net göç veren bölge konu-

ADNKS
Nüfusu
2008

2009

munda yer almaktad×r. Ĉller baz×nda
bak×ld×Ċ×nda 2009 y×l× verilerine göre
Gaziantep göç al×rken, Ad×yaman ve
Kilis göç vermiċlerdir.

Ald×Ċ×
Göç

VerdiĊi
Göç

Net Göç

Net Göç
H×z× (binde)

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

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: TUĈK 2010)
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4.2.2. Nüfus Öngörüleri
TRC1 Bölgesinin nüfus öngörüleri
için Türkiye ve bölgenin demograÀ
göstergelerine ait varsay×mlar kullan×lmaktad×r. Tabloda yer alan nüfus projeksiyonlar× “üstel fonksiyon yöntemi”
kullan×larak yap×lm×ċt×r. Bölgede doĊurganl×k ve göç nedenleriyle TRC1
Bölgesi illerinde h×zl× bir nüfus art×ċ× ve
kentleċme öngörülmektedir.
Tablo 5’de belirtilen nüfus art×ċ× beklentileri TÜĈK taraf×ndan 2000 y×l×nda yap×lan hane araċt×rmas× anketi
sonuçlar× ile iliċkili yorumland×Ċ×nda,
2009

nüfus art×ċ× kaynakl× konut ihtiyac×
yaklaċ×k olarak ortaya ç×kmaktad×r.
Kentleċme oran× geçmiċ y×llar×n kent
ve k×rsal nüfusu verilerine göre hesaplan×rken, hane say×s× tahmin edilen
nüfusun hane halk× büyüklüĊüne bölünmesi sonucu bulunmuċtur. 2010
y×l× hane halk× büyüklüĊü kent merkezlerindeki belediyelerin numaratör
servislerinden ulaċ×lan sonuçlar ve
2000 y×l× hane halk× büyüklüĊüne göre
yaklaċ×k olarak bulunmuċtur. 2015
y×l× deĊeri ise sonraki bölümde incelenecek olan çal×ċmalar (evlenme ve
boċanma oranlar×) göz önüne al×narak
tespit edilmiċtir.

2013

2015

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

2.364.249

3.620.000

3.680.000

3.830.000

72.571.312

74.887.000

75.935.500

78.433.500

Gaziantep

TRC1
Türkiye

Tablo 4. Nüfus Öngörüleri (Kaynak: 2010-2013 TRC1 Bölge Plan×)
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2020
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Toplam
Nüfus
Gaziantep

Kentleċme
Oran×

Kentli
Nüfus

Hane Halk×
BüyüklüĊü

Hane
Say×s×

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

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

Kilis

Tablo 5. Nüfus, Kentleċme ve Konut Öngörüleri

4.3. Konut Sektörü
TRC1 Bölgesi konut sektörüne iliċkin
deĊerlendirme ve öngörüler iki baċl×k
alt×nda yap×lmaktad×r. Bunlar konut
sektörüne iliċkin mevcut durum tespiti ve deĊerlendirmeleri ile konut ihtiyac× öngörüleridir.

4.3.1. Konut Sektörü
Göstergeleri
Konut sektörü göstergeleri olarak
deĊerlendirilmesi gereken baċl×klar
aras×nda konut üretimi, stoku, sat×ċlar× ve talebi gelmektedir. Bu verilerin
×ċ×Ċ×nda sonraki bölümde öngörüler
yap×lacakt×r.
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4.3.1.1. Konut Üretimi
TRC1 Bölgesi konut üretimi için öncelikle al×nan yap× ruhsatlar× ve yap×
kullan×m izin belgeleri sunulmakta ve
iller özelinde deĊerlendirilmektedir.
Yap× ruhsat× al×nm×ċ yap×lar, projeleri
onaylanm×ċ ve inċa edilecek yap×lar
olup, yap× kullan×m izin belgesi al×nan
yap×lar inċaas× tamamlanm×ċ ve kullan×ma sunulmuċ yap×lard×r. Yap× ruhsat×
al×nan konut say×s×n×n niceliksel olarak
yap× kullan×m izin belgesi al×nan konutlardan fazla olmas×, inċa edilerek
tamamlanan konutlar×n bir k×sm×n×n

2007

Türkiye genelinde yap× ruhsat× say×s× 2007’den 2009’a azalm×ċ olup bu
durumun sebebi 2007 y×l× küresel
ekonomik krizidir. Tamamlanan yap×lara bak×ld×Ċ×nda art×ċ×n sürdüĊü anlaċ×lmaktad×r. Tablodaki verilere göre
TRC1 Bölgesi’nin konut sektöründe
ekonomik krizden etkilenmediĊi anlaċ×lmaktad×r. Gaziantep ve Kilis illeri
üretimini art×rarak sürdürürken sadece Ad×yaman’da tamamlanan konut
say×s×nda azalma kaydedilmiċtir.

Gaziantep

Yap× Ruhsat×na
göre

1.389

5.562

196

7.147

581.030

Yap× Kullanma
Ĉzin Belgesine
göre

1.809

4.682

69

6.560

325.255

2.779

8.909

1.115

12.823

516.234

1.311

6.701

707

8.719

402.591

Yap× Ruhsat×na
Yap× Kullanma
Ĉzin Belgesine
göre

Tablo 6. Yap× Ĉstatistikleri (Kaynak:TUĈK 2010)

Kilis

TRC1

Türkiye

Ad×yaman

2009 göre

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

iskan izni al×nmadan kullan×ld×Ċ×na iċaret etmektedir.

TRC1 Bölgesi Geliċimi
ve Konut Sektörü

4.3.1.2 Konut Stoku
TÜĈK taraf×ndan yap×lan 2000 y×l× konut araċt×rmalar×na göre TRC1 Bölgesinde 375.545 hane (Gaziantep
284.213, Ad×yaman 104.577, Kilis
22.755) mevcuttur. Bölgedeki belediyelerin numarataj bürolar×ndan
al×nan konut say×s× ve k×rsalda bulunan konutlar×n toplam× Gaziantep’de
347.000, Ad×yaman’da 120.000 ve
Kilis’de 25.000 civar× olduĊu yaklaċ×k
olarak tespit edilmiċtir. TÜĈK taraf×ndan 2000 y×l×nda yap×lan araċt×rma
sonuçlar×na göre konutlardaki mülkiyet durumu tablodaki gibidir. Nüfusun

büyük çoĊunluĊunun ev sahibi olduĊu, kirac× oran×n×n ise kent merkezi
büyüdükçe artt×Ċ× görülmektedir.
Ayn× araċt×rma sonuçlar×na göre
TRC1 Bölgesi illerinin 2000 y×l× konut
stoklar× çoĊunlukla 3 ve 4 odadan
oluċtuĊu anlaċ×lmaktad×r. Ĉki odal× konutlar×n oransal olarak en çok Kilis
ve Gaziantep’de bulunmas× bu illerin
deĊiċken sosyo-ekonomik tabakalara sahip olduĊunun bir göstergesidir.
Ad×yaman’da beċ ve daha fazla odal×
konutlar×n fazlal×Ċ× da paralel bir görüntü sunmaktad×r.

Mülkiyet durumu
Toplam
hanehalk×
say×s×
Toplam

Ev sahibi

Ev sahibi
deĊil
Lojmanda
ama kira
Kirac×
oturan ödemeyen

15 070 093 10 290 843 3 604 367

DiĊer Bilinmeyen

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

22 755

17 289

3 884

436

999

96

51

Kilis

Tablo 7. Konut StoĊu Ĉncelemesi 1 (Kaynak: TUĈK 2001)
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Toplam
hanehalk×
say×s×

Oda
say×s×
1

Toplam

15 070 093

2

3

4

5+

242 082 1 443 730 5 607 870 6 126 409 1 628 587

Bilinmeyen
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

22 755

981

6 139

9 132

4 990

1 406

107

Kilis

Tablo 8. Konut StoĊu Ĉncelemesi 2 (Kaynak: TUĈK 2001)

2000 y×l× araċt×rma sonuçlar×na göre
TRC1 Bölgesi toplam konut stokunun yaklaċ×k %1,1’inde tuvalet,
%3,6’s×nda banyo, %2,7’sinde mutfak, %5,8’inde ise içme suyu hatt×
bulunmamaktad×r. Ad×yaman ilinin
bu baċl×klar alt×nda oransal olarak en
yüksek deĊerlere sahip olmas× doĊrudan fakirlik göstergesi olarak yorumlanabilir.

4.3.1.3 Konut Sat×ċlar×
Türkiye genelinde ve 26 istatistik s×n×flama bölgesinde gerçekleċen konut

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

sat×ċlar× verileri TÜĈK taraf×ndan Tapu
ve Kadastro Genel MüdürlüĊü’nün
TAKBĈS sistemine dayal× olarak çeyrek dönemler itibariyle aç×klanmaktad×r. Ad×yaman, Gaziantep ve Kilis
illeri konut sat×ċlar×n×n birlikte yer ald×Ċ×
TRC1 istatistikleri, bölgenin dönemlik
konut sat×ċ deĊiċimlerini de göstermektedir. TRC1 Bölgesi 2009 y×l× toplam konut sat×ċ× 15.577 iken, 2010 y×l×nda 11.103, 2011 y×l× ilk yar×s×nda ise
6.397 olarak gerçekleċmiċtir. 2010
y×l× konut sat×ċlar× gerilemiċken 2011
y×l× ilk alt× ay×nda tekrar art×ċ gözlemlenmiċtir.

TRC1 Bölgesi Geliċimi
ve Konut Sektörü

Türkiye

Dönemlik DeĊiċim
Oran× %

TRC1

Dönemlik DeĊiċim
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×ċlar× (Kaynak: TUĈK 2011)
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4.3.1.4. Konut Talebi

konut ihtiyac× doĊmaktad×r.

Konut talebinin en önemli unsuru ihtiyaç kaynakl× taleptir. Ĉhtiyaç kaynakl×
talebin en önemli belirleyicisi ise evlenmeler ile oluċan ilave hane halk×d×r.
Yeni hane halk×n×n talebi ya mevcut
stok ile yada yeni yap×lacak konutlar
ile karċ×lanmaktad×r.

Ĉhtiyaç kaynakl× talebin diĊer belirleyicisi üniversite öĊrencileridir. TRC1
Bölgesinde son y×llarda kurulan özel
üniversiteler ile beraber beċ üniversite
faaliyet göstermektedir.

2007 y×l×ndaki küresel ekonomik krizin
etkisiyle Türkiye genelinde olduĊu gibi
TRC1 Bölgesi illerinde de evlenme
say×s× azalm×ċ, boċanmalar artm×ċt×r.
Evlenme ve boċanmalar deĊerlendirildiĊinde Gaziantep ilinde 15.000,
Ad×yaman ilinde 6.000 ve Kilis ilinde
1.100 evli çift için senelik ortalama

Tablodaki verilerden anlaċ×lacaĊ× gibi
gerek devlet gerekse özel üniversitelerin öĊrenci say×s× h×zla artmaktad×r.
Bu art×ċ ile birlikte TRC1 Bölgesi konut talebinin yükseleceĊi beklenmektedir. Gaziantep için 8.000, Ad×yaman
için 2.000 ve Kilis için 1500 kiċilik bar×nma ihtiyac× senelik olarak öĊrenci
yurdu yada konutlarla karċ×lanmaktad×r.

Ad×yaman
Evlenme

Boċanma

Gaziantep
Evlenme

Kilis
Boċanma Evlenme

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 Boċanma Ĉstatistikleri (Kaynak: TUĈK 2011)
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Boċanma

TRC1 Bölgesi Geliċimi
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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×

4.3.2. Konut Sektörü Öngörüleri
TRC1 Bölgesi konut sektörüne iliċkin
öngörüler 2015 y×l×na kadar üç baċl×k alt×nda incelenecektir: hane halk×
say×s× art×ċl× konut ihtiyac×, kentsel
dönüċüm kaynakl× konut ihtiyac× ve
yenileme kaynakl× konut ihtiyac×. Öngörülere ait hesaplamalarda kabul
edilen oransal deĊerler il ve ilçe belediyeleri ile yap×lan görüċmeler sonras×
yaklaċ×k olarak tespit edilmiċtir.

4.3.2.1. Hane Halk× Say×s× Art×ċl×
Konut Ĉhtiyac×
Gaziantep ilinin 2010 y×l× hane say×s× 350.000 iken nüfus art×ċ× ile 2015
y×l×nda 374.736 olmas× beklenmekte, bu deĊiċime baĊl× olarak 28.000
konut ihtiyac× öngörülmektedir. Ayn×
ċekilde Ad×yaman ilinin 15.000, Kilis
ilinin ise 2.300 hane halk× say×s× art×ċl×
konut ihtiyac× öngörülmektedir.

4.3.2.2. Kentsel Dönüċüm
Kaynakl× Konut Ĉhtiyac×
Arslan’×n (2007) “www.konut.gov.tr”
kaynakl× aç×klamas×na göre Türkiye
genelindeki konutlar×n %62’sinin yap×
ruhsat× bulunmakta, inċaat ruhsatlar×
yerine yap× kullan×m izinleri dikkate al×nd×Ċ×nda bu oran %33’e kadar
düċmektedir. Bu oran göz önüne al×narak, Gaziantep ili genelinde yer alan
toplam 350 bin konuttan yaklaċ×k
%60’×n× kaçak konutlar×n (yap× ruhsat× olmayan yada yap× ruhsat×na ayk×r×
inċa edilmiċ) oluċturduĊu düċünülmektedir. Bu konutlardan her y×l %3
oran×nda kentsel dönüċüm yap×lacaĊ×
varsay×ld×Ċ×nda Gaziantep için 6000
adet kentsel dönüċüm kaynakl× konut
ihtiyac× olacaĊ× öngörülmektedir.
Ad×yaman ili genelinde kaçak konut
oran× %50 olarak düċünüldüĊünde
y×ll×k %3 kentsel dönüċüm hesab×
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ile 2000, Kilis ili geneli için ise ayn×
oranlar ile 400 adet kentsel dönüċüm
kaynakl× konut ihtiyac× ortaya ç×kmaktad×r.

4.3.2.3. Yenileme Kaynakl×
Konut Ĉhtiyac×
Bina yap×m y×llar× itibari ile deĊerlendirildiĊinde 2010 y×l×nda Gaziantep’de
50 yaċ ve üzeri konut say×s×n×n 30 bin
civar×nda olduĊu tahmin edilmektedir.
Fiziki ömürlerini tamamlayan binalar×n
yenilenme ihtiyac× doĊmuċ, bu kapsamda her y×l 1500 konutun yenileneceĊi varsay×lmaktad×r. Bu say× Ad×yaman için 500, Kilis için 100 konut
olarak hesaplanmaktad×r.

4.4. DeĊerlendirme
Üç baċl×k alt×nda incelenen konut
sektörü öngörüleri birleċtirildiĊinde
2010-2015 y×llar× aras× Gaziantep ilinde 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×Ċ×nda TRC1 Bölgesi illerinde üretilen
konutlar ile öngörülen konut ihtiyac×n×n karċ×lanmad×Ċ× anlaċ×lmaktad×r.
Söz konusu %50’lik büyük fark×n ise
k×rsal (mücavir alan s×n×rlar× d×ċ×nda)
ve kaçak (yap× ruhsat× bulunmayan)
konutlar ile karċ×land×Ċ× düċünülmektedir.

Hane Halk×
Say×s× Art×ċ×
Kaynakl×

Kentsel
Dönüċüm
Kaynakl×

Yenileme
Kaynakl×

Toplam

Gaziantep

28.000

30.000

7.500

65.500

Ad×yaman

15.000

10.000

2.500

27.500

2.300

2.000

500

4.800

Kilis

Tablo 12. TRC1 Bölgesi 2010-2015 Y×llar× Aras× Ĉller Baz×nda Konut Ĉhtiyac×

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Saha Araċt×rmas×

“Mimarl×k biçim haline gelmiċ
yaċamd×r.”
Frank Lloyd Wright

5. Saha Araċt×rmas×
H×zl× kentleċme ile ortaya ç×kan konut
ihtiyac× TRC1 Bölgesi illerinde oldukça belirgindir. Beċ y×ll×k konut ihtiyac×n×n 100.000 adet olduĊu öngörüsüne
dayanarak yeni yap×lacak konutlar×n
bölge genelindeki konut stoĊuna
oranland×Ċ×nda niceliksel büyüklüĊü
anlaċ×lmaktad×r. Önceki bölümlerde,
bulunduĊumuz zamana dek üretilegelmiċ konutlar ile Türkiye’deki konut stoĊu yaz×msal ve görsel olarak

incelenmiċ, eleċtirel bir bak×ċ aç×s×
sunulmuċ, çaĊdaċ konut örnekleri
paylaċ×lm×ċt×. Toplu konut, kooperatifçilik, yapsatç×l×k ve gecekondu olarak
grupland×r×lan konutlar×n görülebilir
anlamda tektipleċtiĊi, insan ölçeĊinden uzaklaċt×Ċ×, sosyal ve psikolojik
ihtiyaçlar× karċ×lamakta zorland×Ċ× ve
kliċeler halinde topluma dayat×ld×Ċ×
ayr×ca ifade edilmiċti.

101

TRC1 Konut Raporu

Söz konusu kliċe gerçekliĊine örnek
olarak Türk Ailesinin Yaċad×Ċ× Mekanlar ve Konutlara Ĉliċkin EĊilimler (1999)
adl× araċt×rman×n “Türkiye’de toplam
nüfusun %92’lik k×sm× bahçeli bir
evde yaċamak istemektedir” sonucu
oldukça çarp×c×d×r. Türkiye’de nüfus
art×ċ× ve kentleċmeye paralel olarak
konut üretiminin çok h×zla artt×Ċ× ve
konut arz×n×n deĊiċik bölgelerde yat×r×mc× taraf×ndan çerçevesinin çizildiĊi
ve tasar×mc×n×n ortaya koyduĊu standartlar üzerinden üretildiĊi bilinmektedir. Üretilen projeler, uluslararas×
ortamlarda kabul görmüċ bir deĊerler
sistemine baĊl× olmadan planlanmaktad×r. Hem kentsel tasar×m hem de
yap× tasar×m× aç×s×ndan çeliċkili ürün
ve standartlar söz konusudur (MATPUM, 2010). Benzer ċekilde konut
konusunda biçimsel deĊer alanlar×n×n, normlar×n oluċmad×Ċ× söylenmektedir. Standart anlay×ċ× ise ancak
bu deĊer alanlar× saptand×ktan sonra
olanakl×d×r.
Söz konusu deĊer alanlar×n× saptamakta yard×mc× olacak çal×ċmalardan birisini Carmona sunmuċtur.
Carmona’ya (2001) göre konut al×m×nda insanlar×n kararlar×n× etkileyen
yedi faktör mevcuttur:
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

•
•
•
•
•
•
•

Fiyat (price)
Yer (locality)
Kentsel tasar×m (urban design)
Konut tasar×m× (house design)
Yaċanabilirlik (livability)
Konut özellikleri (features)
Yap× (construction)

Konut sakinleri aras×nda yap×lan araċt×rmaya göre yaċanabilirlik ve kentsel tasar×m (özellikle evin ferahl×Ċ×
ve kentsel çevrenin tasar×m×) en çok
önemsenen faktör olarak tespit edilmiċtir. ĈmamoĊlu (1996) Türkiye’deki
konut müċterilerinin tercihleri üzerine
yapt×Ċ× araċt×rma sonucu ekonomik
faktörler, arazi ve mahalle karakteristiĊi, evin güzelliĊi ve estetik deĊerlendirme ile ulaċ×m gibi faktörleri belirlemiċtir. Konut karakteristiĊi konulu bir
baċka araċt×rman×n sonuçlar×nda alt×
faktör öne ç×kmaktad×r; uygun çevre,
güvenlik, konfor, müstakil kullan×m,
beĊeni, düċük maliyet, mahremiyet
ve sosyal imkanlar (O’Brien, 2002).
Her üç araċt×rmada da ekonomik faktörler en üstte yer almaktad×r. Al×c× için
önemli olan ekonomik faktör üretici
ve sat×c× için de ċüphesiz ön plandad×r. Ekonomi temelli tüketim anlay×ċ×n×n sonucu arsa Àyatlar× kentlerde

Saha Araċt×rmas×

artarken, konut yat×r×mc×s× çözümü en
rantabl uygulamay× kullanmakta bulmuċ, birbirinden baĊ×ms×z ve ada içi
apartmanlar yayg×nlaċm×ċt×r.
Türkiye nüfusunun %92’sinin bahçeli
bir konutta yaċama isteĊi ve mimarinin tarihsel süreci ile bilim ve teknolojinin geldiĊi seviye düċünüldüĊünde
basit anlamdaki apartman tipolojisi
insan beklentileriyle örtüċmemektedir. Bu kapsamda yap×lacak araċt×rma
söz konusu beklentileri tespit etmek
hedeÀndedir.

5.1. Araċt×rman×n Amac× ve
Önemi
5.1.1. Amac×
TRC1 Bölgesi Konut Raporu içerisindeki saha araċt×rmas×n×n amac×, tarihi
ve teorik bilgilerin ×ċ×Ċ×nda ortaya konulan konut tasar×m×n× incelemek, konuta ait deĊer alanlar×ndan birisi olan
mimari yaklaċ×mlar× deĊerlendirmek,
yeni yap×lacak konutlar için alg× ve talebe dair ç×kar×mlar saĊlamak, karar
vericiler, yat×r×mc×lar ve ilgili meslek
mensuplar×na bu kapsamda geniċ bir
bak×ċ aç×s× sunmakt×r.

5.1.2. Önemi
TRC1 Bölgesi mevcut konut stoĊunun beċ y×l içerisinde (2010-2015)
100 bin artmas× öngörülmektedir. Bu
say× mevcut konut stoĊunun beċte
birine yak×n olup oldukça h×zl× bir büyümeye iċaret etmektedir. AB üyelik sürecinin içinde bulunduĊumuz
dönemde, kent ve konutlar×m×z×n da
AB standartlar× düzeyine ulaċmas×
hedeÁendiĊinde; kullan×c×lar×n alg× ve
beklentileri, mimarl×k mesleĊi ×ċ×Ċ×nda
oldukça yüksek katk× saĊlayacaĊ× düċünülmektedir.
Konut çevresi standartlar×, ülke bütününde, k×rda ve kentte AB standartlar×
düzeyine ç×kar×lmal×d×r. 2023 y×l×nda
çaĊdaċ uygarl×k düzeyine ulaċm×ċ ve
AB’nin sayg×n bir üyesi olmay× amaçlayan ülkemiz, konut sorununa, diĊer
bütün sorunlar× ile beraber çözüm
bulmak zorundad×r. Ülkede tüm insanlar×n 21.yüzy×l uygarl×Ċ×na yaraċ×r
düzeyde gerçekleċtirilmiċ yerleċim
birimlerinde yaċamalar×n× saĊlamak,
üretken hale getirmek, ekonomiye
kazand×rmak, ulaċ×lmak istenen dengeli kalk×nman×n baċl×ca ön ċart×d×r.
Yozlaċan, köyleċen kentlerimize hak
ettikleri kiċilikleri kazand×rmak, k×rsal
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yörede yaċam ċartlar×n× uygar dünya
seviyesine ç×karmak uzun dönem hedeÁerimiz olmal×d×r. (Konut Özel Ĉhtisas Komisyonu Raporu, 2000)

5.2. Problemler
Konutlar×n planlanmas× ve tasar×m×
insanl×k tarihi boyunca organize bir
niyet ve ak×l ile yönetilmiċ, insanlar×n
hayatlar×na yön vermekle kalmam×ċ,
toplum hayat×nda sahne alan yeni
aray×ċlar×n odaĊ× olmuċtur. Konut,
toplumsal deĊerlerin ortaya ç×kmas×nda sosyal odaklar haline gelirken
ayn× zamanda birey yaċant×s×n×n en
önemli unsurlar×ndan birisidir. Birey ve
toplum hayat×nda son derece büyük
öneme sahip konut, mimarisi ile geniċ kapsaml× olarak irdelenmek durumundad×r. Ancak kentlerimizde üretilen konutlar×n kliċe, tekrar ve taklitler
ile üretildiĊi, insan ihtiyaçlar×n×n, bilimsel verilerin gerisinde yer ald×Ċ× düċünülmektedir. Bu kapsamda insanlar×n
konut konusundaki alg× ve beklentilerinin tespiti bu araċt×rman×n problem
alan×n× oluċturmaktad×r.

5.3. Varsay×mlar
Araċt×rmada kullan×lan temel varsay×mlar ċunlard×r;
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

• Kat×l×mc×lar×n, araċt×rmada kullan×lan anket formunu doĊru ve içten
yan×tlad×klar× ve içinde bulunduklar×
ortam× deĊerlendirebilecekleri kabul
edilmiċtir.
• Araċt×rmada kabul edilen veri toplama tekniĊi (anket) ile konut alg× ve
beklentileri Gaziantep ilinde ölçebilecek durumdad×r.

5.4. S×n×rl×klar
Araċt×rma aċaĊ×da belirtilen hususlarda belli s×n×rl×l×klara sahiptir;
• Anket formunda yer alan sorular
“Konut Alg× ve Beklentileri Analizi”
ile s×n×rl×d×r.
• Araċt×rma, veri toplama tekniĊinde
(ankette) yer alan deĊiċkenlerle s×n×rl×d×r.
• Araċt×rma, Gaziantep ilinde ikamet
eden 100 örneklem ile s×n×rl×d×r.

5.5. Hipotezler
• Mevcut konut stoĊunun yap×sal,
mekansal ve yaċamsal kalitesi düċüktür.
• Konut aç×Ċ×n× gidermek üzere inċa

Saha Araċt×rmas×

edilen TOKĈ konutlar× alt gelir grubu
taraf×ndan daha çok beĊenilmektedir.
• Tasarlanm×ċ konutlar ve modern
mimari alg×y× yüksek oranda pozitif
etkilemektedir.
• Sokak, avlu, bahçe ve meydan gibi
çevresel içerikler önemli kentsel tasar×m unsurlar× olup talebi art×rmaktad×r.
• Geleneksel konut mimarisi evrensel
söylemin bir ürünüdür ve sürekliliĊin
diline sahiptir. Bu özelliĊi ile her dönem beĊeni toplamas× gerekmektedir.
• GeleceĊin konutu esnek ve iċlevsel,
sürdürülebilir, sade bir estetiĊe sahip ve ekonomik olmal×, kent bütünü düċünülerek tasarlanmal×d×r.

5.6. Yöntem
Saha araċt×rmas× görsel dökümanlar üzerinden sürdürülmüċ, seçilen
örnek konut projelerinin çeċitli parametreleri tespit edilmeye çal×ċ×lm×ċt×r.
Yap×lan tespit, alg×sal bir çal×ċma olup
insanlar×n mevcut konut memnuniyeti
ve gelecek beklentileri araċt×r×lm×ċt×r.

Bu araċt×rma kapsam×nda seçilecek
projeler yayg×n mimari uygulamalar×n
baċar×l× örnekleri olup, örnekler aras×
farkl×l×klar×n saĊlanmas× gözetilmiċtir.
Bu kapsamda rapor metni içerisinde
örnek olarak yer verilen çaĊdaċ konut
projelerinden dört tanesi saha araċt×rmas×nda kullan×lm×ċt×r. Seçilen bu modern konut projeleri kent içi ve yoĊun
uygulamalar olup az yoĊunluĊa sahip
banliyö (sub-urban) konut tipolojileri
araċt×rmada kapsam d×ċ× tutulmuċtur.
• Borneo Sporenburg, Amsterdam
(sokak dokusu)
• Evidea, Ĉstanbul (avlu dokusu)
• Loft Bahçe, Ĉstanbul (monoblok
yap×)
• Tubingen Südstadt, Tubingen (mahalle dokusu)
Bu dört baċar×l× proje ile mimari konsept ve doku yaklaċ×mlar× sorgulanm×ċ, alg× ve talepler tespit edilmeye
çal×ċ×lm×ċt×r. Yerel mimari ve baĊlam
tart×ċmalar× kapsam×nda tarihi Antep
Evi (Anadolu Evleri) ile kimliksizleċen
kentler tart×ċmalar× kapsam×nda TOKĈ
Seyrantepe Konutlar× diĊer örnekler ile beraber anket sorular× aras×na
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eklenmiċtir. Yedinci proje olarak ise
örneklemin yaċad×Ċ× ev belirlenmiċtir. Her projeye ait bir adet A3 poster haz×rlanm×ċ, bu posterde genel
görünüm, cephe, iç mekan ve detay
fotoĊraÁar×na yer verilmiċtir. Görseller
üzerinden tespit edilmesi güç olan
ekonomik faktörler ve kent baĊlam×ndaki yer kavram× araċt×rma d×ċ×
tutulmuċtur. Carmona, ĈmamoĊlu ve
O’Brien’×n çal×ċmalar×ndaki al×c×n×n
gözünden faktörler ile kullan×c×n×n öncülleri gözetilmiċ, bu kapsamda mahremiyet ve sosyallik ilave edilmiċ, aċaĊ×daki s×ralama uygun bulunmuċtur:
• Yap×sal kalite (construction)
• Mekansal kalite (spaciousness)
• Yaċamsal kalite (livability)
• Mahremiyet (privacy)

Araċt×rman×n yöntemi, araċt×rman×n
nas×l bir yol izlenerek gerçekleċtirileceĊini aç×klayan kavramsal çerçeve,
varsay×mlar, kapsam ve s×n×rl×l×klar, verilerin toplanmas× ve deĊerlendirilmesi
ile ilgili bilgilerden oluċmaktad×r.

5.6.1. Model
Kavramsal çerçevede araċt×rmada
kullan×lacak olan model ve tan×mlar
aç×klanacakt×r. Araċt×rmada, tan×mlay×c× ve aç×klay×c× bilgiler elde etmek
için SPSS modeli kullan×lm×ċt×r.

5.6.2. Evren ve Örneklem

• Kentsel Tasar×m (urban design)

Araċt×rman×n evreni Gaziantep ilidir.
Çal×ċmada üst, orta ve alt gelir gruplar× dikkate al×nacak, söz konusu il
özelinde sonuçlar almak hedeÁenmiċtir.

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

S×n×rl× say×da bilgilerin yeterli olduĊu
durumlarda bilgi y×Ċ×nlar×yla uĊraċmak anlams×zd×r (Gökçe, 1988). Bu
kapsamda tabakal× örnekleme meto-

• Sosyallik (sociability)
• Tasar×m (house design)

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

yer alan diĊer sorular×n katk×s×yla halk×n genel yaklaċ×m×, projeler üzerindeki alg×s× ve gelecekteki kullan×c× talepleri pekiċtirilmeye çal×ċ×lm×ċ, örnek
projelerin mukayesesi hedeÁenmiċtir.

Saha Araċt×rmas×

tu seçilmiċ olup, tabakal× örnekleme,
s×n×rlar× belirlenmiċ bir evrende alt tabakalar veya alt birim gruplar×n×n var
olduĊu durumlarda kullan×l×r. Burada
önemli olan, evren içindeki alt tabakalar×n varl×Ċ×ndan yola ç×karak evren
üzerinde çal×ċmakt×r (Y×ld×r×m & ĉimċek, 2005). GereĊinden fazla bilgi
toplanmas× ekonomik yönden israfa yol açt×Ċ× gibi, gereĊinden az bilgi
toplanmas× da amaca ulaċamama
tehlikesine yol açar (Özçelik, 1981).
Yaz×c×oĊlu ve ErdoĊan’×n (2003) oluċturduĊu tabloya göre, 100.000 ile
1.000.000 evren büyüklüĊü aras×nda
96 adet örneklem %10 hata pay× ile
doĊru sonuç vermektedir. 340.000
haneye sahip Gaziantep için araċt×rma 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 Gaziantep ili için üç örneklem bölgesi
seçilmiċtir:
• Ĉbrahimli (üst gelir)
• Kavakl×k (orta gelir)
• Düztepe (alt gelir)
Her tabaka için kentin sosyo ekono-

mik daĊ×l×m×na uygun örneklem say×lar× belirlenmiċ, 16 üst gelir, 68 orta
gelir, 16 alt gelir grubu ile toplamda
100 kat×l×mc× elde edilmiċtir. Bu sonuç
%10 hata pay× ile Gaziantep ilinin genel görüntüsünü vermesi beklenmektedir.

5.6.3. Veri Toplama Arac×
Saha araċt×rmas× görsel dökümanlar
üzerinden sürdürülmüċ, seçilen örnek
konut projelerinin çeċitli parametreleri tespit edilmeye çal×ċ×lm×ċt×r. Yap×lan
tespit, alg×sal bir çal×ċma olup insanlar×n mevcut konut memnuniyeti ve
gelecek beklentileri araċt×r×lm×ċt×r. Bu
araċt×rma kapsam×nda seçilecek projeler yayg×n mimari uygulamalar×n baċar×l× örnekleri olacak, örnekler aras×
farkl×l×klar×n saĊlanmas× gözetilmiċtir.
Ĉkiċer kiċilik gruplar halinde ç×k×lan
araċt×rmalarda örneklemler iċyerleri ve konutlar içerisinden belirlendiĊi
gibi sokaktan, esnaÁar aras×ndan,
AVM’lerden, mahalle kahveleri ve
toplum merkezlerinden de seçilmiċtir. Anket sorular×yla ilgili doĊabilecek
karmaċay× önlemek için her örneklemeye iki dakikal×k bir bilgilendirme
yap×lm×ċt×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 ċeklindedir. Anketörler
taraf×ndan okunduktan sonra sorular
cevaplanm×ċ, her anket yaklaċ×k 10
dakika sürmüċtür.
Anketin güvenirliliĊi aç×s×ndan yap×lan testin sonucu (Cronbach alpha)
sorulara göre 0,70-0,95 aral×Ċ×nda
deĊiċken olup ortalama 0,85 olarak
bulunmuċtur.

5.6.4. Verilerin Analizi
Analiz süreci kapsam×nda saha çal×ċmas× sonras× elde edilen anket formlar× dijital ortama aktar×lm×ċ, bu iċlem
için kullan×lan program “excel 2007”
olmuċtur. Üst, alt ve orta gelir grubu örneklemler bir arada listelenmiċ,
anket formunda yer alan sorular için
ayr× sayfalar oluċturulmuċtur. Sonuç
olarak elde edilen veriler ortalamaya
vurulmuċ, projelerin birbirleriyle mukayesesi elde edilmiċtir. Söz konusu karċ×laċt×rma, bir önceki baċl×kta
belirlenen yedi faktör (yap×sal kalite,
mekansal kalite, yaċamsal kalite,
mahremiyet, sosyallik, yap× tasar×m×
ve kentsel tasar×m) üzerinden saĊlanm×ċt×r.

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Saha Araċt×rmas×

ĉekil 74. Poster 1 (Borneo
Sporenburg, Amsterdam)
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ĉekil 75. Poster 2
(Evidea, Ĉstanbul)

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Saha Araċt×rmas×

ĉekil 76. Poster 3
(Loft Bahçe, Ĉstanbul)
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ĉekil 77. Poster 4
(Tubingen Südstadt)

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Saha Araċt×rmas×

ĉekil 78. Poster 5
(Anadolu Evleri, Gaziantep)
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ĉekil 79. Poster 6
(Seyrantepe TOKĈ Konutlar×,
Gaziantep)

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Saha Araċt×rmas×

5.7. DeĊerlendirme
Elde edilen sonuçlar alt baċl×klar halinde incelenecektir. Üst, alt, orta ve
genel deĊerlendirme sonuçlar× tabloda yer almakta olup projeler baz×nda
sonuçlar tespit edilmiċtir.

5.7.1. Yap×sal Kalite
Yap×sal kalite somut bir ölçüt olup yap×n×n tektonik ifadesidir. Yap×n×n Àziki
kalitesi olarak aç×klanm×ċ ve malzeme, uygulama, saĊlaml×k gibi unsurlar×n göz önünde bulundurulmas× gerektiĊi örneklemlere hat×rlat×lm×ċt×r.

Anket sonuçlar×na göre en yüksek
yap×sal kalite puan×n× Anadolu Evleri
(Geleneksek doku) elde etmiċ olup,
tüm gelir gruplar× aç×s×ndan birinci
s×radad×r. Alt gelir grubu taraf×ndan
daha yüksek puanland×Ċ× gözlemlenen geleneksel doku örneĊi konut,
taċ duvarlar× ve geleneksel yap× teknikleri ile genel alg×da öne ç×kt×Ċ× düċünülmektedir. Loft Bahçe (monoblok
yap×) ald×Ċ× puanlama aç×s×ndan ikinci
s×rada yer al×rken farkl× gelir gruplar×
için s×ralama deĊiċmemiċtir. Borneo
Sporenberg (sokak dokusu) ve Evidea Çekmeköy (avlu dokusu) s×ras×yla
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ĉekil 80. Yap×sal Kalite DeĊerlendirmesi
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üç ve dördüncü s×rada yer al×rken 4,0
puana yaklaċarak yap×sal kalite anlam×nda iyi olarak deĊerlendirilmiċtir.
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu)
yap×sal kalite olarak beċinci s×rada
bulunurken örneklem konutu ve Seyrantepe TOKĈ’nin üzerinde yer alm×ċt×r. Örneklem konutunun Seyrantepe
TOKĈ üzerinde yer almas× ve alt gelir
grubu konutlar×n×n Seyrantepe TOKĈ
ile yap×sal kalite aç×s×ndan yaklaċ×k
eċit puan almas× dikkat çekici bulunmuċtur. En düċük yap×sal kalite
puan×n× Seyrantepe TOKĈ’nin almas×
ċaċ×rt×c× olmakla beraber yüksek yap×l×

toplu konut olmas× sebebiyle böyle bir
sonucun ortaya ç×kt×Ċ× muhtemel deĊerlendirilmiċtir.

5.7.2. Mekansal Kalite
Mekansal kalite karmaċaya sebep
açmayacak ċekilde iç mekan olarak
s×n×rland×r×lm×ċ ve somut karċ×l×klar ile
ifade edilmiċtir. Yap×n×n ferahl×Ċ×, doĊal
×ċ×k almas×, temiz hava ile iliċkisi, ortam×n yaċayanlar için saĊl×kl× bir mekan
olarak örneklemlere aç×klanm×ċt×r.
Anket sonuçlar×nda mekansal kalite
aç×s×ndan en yüksek puan× Anadolu
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TOKĈ
Konutu

alt gelir

orta gelir

ortalama

Saha Araċt×rmas×

Evleri (geleneksel doku) elde etmiċ
olup tüm gelir gruplar× için sonuç yaklaċ×k eċittir. Alt gelir gelir grubu taraf×ndan daha çok beĊenilen geleneksel
doku konutu üst gelir grubu için ikinci
s×rada yer alm×ċt×r. Anadolu Evleri’nin
mekansal kalite sonucunda yüksek
tavan, ×ċ×kl× ve ferah odalar ile avlu
faktörünün etkin olduĊu ç×kar×m× yap×labilir. Ĉkinci s×rada Loft Bahçe (monoblok yap×) yer almakta olup üst gelir
grubu taraf×ndan birinci olarak puanlanm×ċt×r. SunduĊu modern yaċam
tarz× ve mimarisi itibariyle rezidans
denilebilecek Loft Bahçe için üst gelir
grubunun mekansal kalite alg×s× olaĊand×r. Üç ve dördüncü s×rada s×ras×yla Evidea Çekmeköy (avlu dokusu)
ve Borneo Sporenberg (sokak dokusu) bulunmakta olup örneklem konutunun hemen üzerindedir. Örneklem
konutunda alt gelir ve üst gelir aras×nda belirgin bir mekansal kalite fark×
tespit edilmiċ olup ortalama puanlara
göre Tubingen Sübstadt’× (mahalle
dokusu) geride b×rakm×ċt×r. Mahalle
dokusu örneĊinin az puanlanmas×n×n
sebebi nüfus yoĊunluĊu olarak yorumlanm×ċt×r. Seyrantepe TOKĈ son s×rada yer almakta olup sadece alt gelir
grubu taraf×ndan ortan×n üzerinde be-

Ċeni ile karċ×lanmakta, mekansal kalite aç×s×ndan alt gelir örneklem konutlar×ndan üstün görülmektedir. Üst ve
orta gelir örneklemler için Seyrantepe
TOKĈ mekansal kalite aç×s×ndan kötü
olarak deĊerlendirilmiċtir. Seyrantepe TOKĈ konutlar×n×n mekansal kalite
aç×s×ndan ald×Ċ× sonuç kat× ve k×s×tl× iç
mekan çözümleri ile iliċkilendirilmiċtir.

5.7.3. Yaċamsal Kalite
Yaċamsal kalite somut ölçütlerin d×ċ×nda bir faktör olup konutun tan×mlad×Ċ× mekanda gerçekleċecek ruhsal
ve Àziksel aktiviteler ile karċ×lanmakta
olan insan ihtiyaçlar×n×n sonucu, yap×n×n kullan×c×s×na sunacaĊ× yaċant×n×n
kalitesidir.
Anket sonuçlar×na göre Anadolu Evleri (geleneksel doku) en yüksek puan× alan konut projesi olmuċtur. Her
üç gelir grubunun yaklaċ×k olarak eċit
puanlad×Ċ× geleneksel doku konutunun yaċamsal kalite sonucunda en
büyük etken d×ċ alan iliċkisi (aç×k koridor ve avlu) olarak yorumlanm×ċt×r.
Ĉkinci s×rada yer alan Loft Bahçe (monoblok yap×) üst gelir grubu taraf×ndan
ilk s×rada deĊerlendirilmiċtir. Bir rezidans örneĊi olarak üst gelir grubuna

117

TRC1 Konut Raporu

hitap eden yap×, sunduĊu yaċant× ile
beklenen sonucu vermiċtir. Evidea
Çekmeköy (avlu dokusu) ortalamada
üçüncü olurken alt gelir grubu taraf×ndan yaċam kalitesi en yüksek konut
projesi olarak seçilmiċtir. Genellikle
s×k×ċ×k mahallelerde ve aç×k alan imkanlar× k×s×tl× konutlarda yaċayan alt
gelir grubu için Evidea Çekmeköy
kullan×c×s×na sunduĊu d×ċ mekan imkanlar× ile ideale yak×n bir yaċam kalitesine sahip olduĊu düċünülmektedir.
Borneo Sporenberg (sokak dokusu)
dördüncü s×rada bulunurken müstakil

konut yap×s× ve d×ċ mekanla kurulan
güçlü iliċkiler sebebiyle üst s×ralarda
yer alan örneklere oldukça yak×n sonuç alm×ċt×r. Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu) günümüz kentlerindeki
yoĊunluklara yak×n bir deĊere sahip
olduĊu için örneklem konutu ile yak×n
puanlara sahiptir, ancak alt gelir taraf×ndan daha çok beĊenilmiċtir. Örneklem konutlar×n×n puanlar×na bak×ld×Ċ×nda, üst gelir grubu konutlar× yaċamsal
kalite aç×s×ndan belirgin bir fark göstermiċtir. Alt gelir grubu konutlar× ile
Seyrantepe TOKi’nin yaċamsal kali-

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Borneo
Evidea
Loft Bahçe
Sporenburg Çekmeköy
Levent

Tübingen
Sübstadt

Anadolu
Evleri
üst gelir

ĉekil 82. Yaċamsal Kalite DeĊerlendirmesi

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

Seyrantepe Örneklem
TOKĈ
Konutu

alt gelir

orta gelir

ortalama

Saha Araċt×rmas×

tesi k×yasland×Ċ×nda yaklaċ×k denk bir
sonucuna ulaċ×lm×ċt×r. Üst gelir grubu
kat×l×mc×lar Seyrantepe TOKĈ’nin yaċam kalitesini kötü olarak puanlam×ċt×r. Seyrantepe TOKĈ’nin yaċam kalitesinin düċük ç×kmas×na gerekçe s×k×ċ×k
konut planlar×, d×ċ mekan ile kurulan
iliċkinin zay×Á×Ċ× ve bloklar×n kat say×s×
olarak akla gelmektedir.

5.7.4. Mahremiyet
Kelime anlam× itibariyle mahremiyet
gizlilik olarak tan×mlanmaktad×r, mimari anlamda ise birey ve aile hayat×-

n×n gizliliĊi, kapal×l×Ċ×, özel yap×s× sebebiyle rahats×z edilmeme gereĊi olarak
yorumlanmaktad×r.
Anket sonuçlar×nda mahremiyet faktörüne ait puanlama sonucu Anadolu Evleri (geleneksel konut) tüm gelir
gruplar× için yaklaċ×k eċit puanlar ile
aç×k ara fark gösterek birinci s×rada
yer almaktad×r. D×ċa kapal× özel avlu ve
yüksek sokak duvarlar×n×n bu sonuca
katk× saĊlad×Ċ× ç×kar×m× mümkündür.
Mahremiyet aç×s×ndan ikinci s×rada
gelen Loft Bahçe (monoblok yap×) alt
gelir grubu taraf×ndan daha çok be-
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Ċenilmiċtir. Bu duruma sebep kullan×c×s×na sunulan modern yaċant×, baċka bir deyiċle kapal× hayat tarz× olarak
deĊerlendirilmiċtir. Üçüncü s×rada yer
alan örneklem konutu günümüz kentlerinin, özellikle apartman konutlar×n
mahremiyet konusundaki baċar×s×n×
ortaya koymuċtur. Örneklem konutu
alt ve üst gelir gruplar× aras×ndaki fark
ise dikkate deĊer bulunmuċtur. Borneo Sporenberg (sokak dokusu) her
biri sokaĊa aç×lan müstakil konutlara
sahip olmas× sebebiyle mahremiyet
aç×s×ndan dördüncü s×rada yer alm×ċt×r. Evidea Çekmeköy (avlu dokusu)
sunduĊu modernist yaċant× ile daha
çok alt gelir grubu taraf×ndan beĊenilmiċ ve beċinci s×raya yerleċmiċtir.
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu)
ise tüm gelir gruplar× taraf×ndan yaklaċ×k eċit deĊerlendirilmiċ, mahremiyet
aç×s×ndan alt×nc× s×rada bulunmuċtur.
Mahalle dokusu konut örneĊi yoĊunluk aç×s×ndan yüksek deĊerlere sahip
olduĊundan mahremiyetinin düċük
deĊerlendirilmesi doĊal görülmüċtür. Seyrantepe TOKĈ konutlar× üst
gelir grubu taraf×ndan kötü deĊerlendirilmiċ, alt gelir grubu taraf×ndan
ise görece yüksek puanlanm×ċt×r. Bu
duruma gerekçe konut bloklar×n×n bir-

Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

birlerine yak×nl×Ċ× (arazi kesiti sorunu)
olarak düċünülmektedir.

5.7.5. Sosyallik
Sosyallik insanlar×n birbirleriyle iliċkisini belirlemek için tespit edilen faktörlerden birisidir. Bu kavram alt×nda
toplumsal iletiċim, komċuluk iliċkileri
ve mahalle kültürü sorgulanm×ċt×r.
Anket sonuçlar×na göre Evidea Çekmeköy (avlu dokusu) sosyallik alg×s×
aç×s×ndan birinci s×rada yer alm×ċ olup
alt gelir grubu taraf×ndan görece daha
sosyal bulunmuċtur. Bu duruma gerekçe bloklar aras×nda yer alan yar×
kamusal avlu veya toplanma alan×
olarak deĊerlendirilmiċtir. Tubingen
Sübstadt (mahalle dokusu) sosyallik
aç×s×ndan ikinci s×rada bulunurken
orta gelir grubunun puanlar×na göre
birinci s×rada, üst gelir grubu puanlar×na göre ise dördüncü s×rada yer almaktad×r. Mahalle dokusu konutunun
baċar×s×nda yar× kamusal avlu ve yaya
yollar×n×n etkin olduĊu düċünülmektedir. Anadolu Evleri (geleneksel doku)
üçüncü s×rada yer al×rken üst gelir
grubu taraf×ndan ikinci s×rada deĊerlendirilmiċtir. Geleneksel doku örneĊinde hayat ad× verilen özel avlu ve

Saha Araċt×rmas×

tarihi mahalle dokusunun gözetildiĊi
düċünülmektedir. Borneo Sporenberg (sokak dokusu) dördüncü s×rada
yer almakta olup alt gelir grubu taraf×ndan daha az sosyal bulunmuċtur.
Örneklem konutu dikkate deĊer bir
biçimde Loft Bahçe (monoblok yap×)
ve Seyrantepe TOKi’nin ilerisinde beċinci s×rada yer alm×ċ, ancak alt gelir
grubu taraf×ndan daha az sosyal bulunmuċtur. Monoblok yap× (Loft Bah-

çe) örneĊinin sosyallik s×ralamas×nda
modern yaċam tarz× etkindir. Örneklem konutu tüm gelir gruplar× için yaklaċ×k eċit deĊerlendirilmiċ ve sosyallik
aç×s×ndan homojen bir sonuç tespit
edilmiċtir. Son s×rada Seyrantepe
TOKĈ konutlar× yer alm×ċ, alt gelir grubunun ilgisini daha çok çekmeyi sürdürmüċtür. Alt gelir grubu puanlar×na
göre monoblok yap× örneĊinin son
s×rada yer almas× dikkat çekicidir.
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5.7.6. Yap× Tasar×m×
Konut kriterleri aras×nda önemli bir
diĊer faktör olan tasar×m, yap×n×n tasar×m× olarak s×n×rland×r×lm×ċ, yap×n×n
iç ve d×ċ mekan×na ait zihinde oluċan
estetik yorum ve plastik etki olarak
ifade edilmiċtir.
Anket sonuçlar×na göre Anadolu Evleri (geleneksel konut) yap× tasar×m×
aç×s×ndan birinci s×rada yer almakta
olup alt gelir grubu taraf×ndan görece daha çok beĊenilmiċtir. Geleksel doku konutunun tarihi minimalist

tasar×m anlay×ċ× ve sade estetiĊi bu
sonuçta etken olarak düċünülebilir. Loft Bahçe (monoblok yap×) yap×
tasar×m× aç×s×ndan ikinci s×rada yer
almakta olup yine alt gelir grubu taraf×ndan daha yüksek puanlanm×ċt×r.
Söz konusu sonuçta monoblok yap×n×n modern mimarisi pay sahibi olarak yorumlanmaktad×r. Üçüncü s×rada
yer alan Borneo Sporenberg (sokak
dokusu) konutlar× tüm gelir gruplar×
taraf×ndan yaklaċ×k eċit puanlanm×ċ
olup alt gelir grubu sonuçlar×na göre
dördüncü s×rada yer alm×ċt×r. BaĊ×ms×z yap×lardaki mimari dil zenginliĊi
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ile yap×lar×n birbirleriyle baċar×l× iliċkisi
bu durumun gerekçesi olarak tahmin edilmektedir. Evidea Çekmeköy
(avlu dokusu) yap× tasar×m× aç×s×ndan
dördüncü s×rada bulunmakta olup alt
gelir grubu sonuçlar×na göre üçüncü s×rada yer alm×ċt×r. Avlu dokusu
konutunun üst gelir grubu örneklem
konutu ile eċit puanlanm×ċ olmas×
dikkat çekicidir. Örneklem konutu ve
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu)
yaklaċ×k eċit deĊerlendirilmiċtir. Mahalle dokusu konuttaki çoklu mimari
dilin kat×l×mc×lar taraf×ndan karmaċa
olarak yorumland×Ċ× düċünülmektedir.
Örneklem konutlarda alt gelir grubu
konutlar×n yap× tasar×m× aç×s×ndan
kötüye yak×n deĊerlendirilmesi dikkat
çekicidir. Seyrantepe TOKĈ son s×rada yer almakta olup alt gelir grubu
anket kat×l×mc×lar× taraf×ndan yap× tasar×m× kendi konutlar× ile yaklaċ×k eċit
puanlanm×ċt×r. Dolay×s×yla Seyrantepe
TOKĈ’nin mekanik ve kendini tekrarlayan tasar×m×n×n, alt gelir grubunun
organik konutlar×na alg× olarak denk
sonuç verdiĊi yorumlanabilir.

5.7.7. Kentsel Tasar×m
Yap× tasar×m× daha çok doluluklar×n
tasar×m× iken kentsel tasar×m boċluk-

lar×n, mekan×n tasar×m×d×r. Bu mekanlar içinde sokak, avlu, meydan, park,
bahçe, yol, cadde ve bulvarlar da yer
al×r. Boċluklar yap×lar×n tan×mlad×Ċ×
alanlar olup doluluk-boċluk uyumu
kentsel tasar×m konusunda oldukça
önemlidir.
Anket sonucuna göre Anadolu Evleri
(geleneksel doku) farkl× gelir gruplar×
taraf×ndan yaklaċ×k eċit puanlanm×ċ
ve kentsel tasar×m aç×s×ndan birinci
s×rada yer alm×ċt×r. Bu sonuçta yap×lar×n tektonik uyumu (taċ kapl× düċemeler, ayn× renk duvarlar vb.), tarihi kent
dokusunun ayr×lmaz parçalas× olan
avlu ve sokaklar ile beĊeni kazand×Ċ× düċünülmektedir. Borneo Sporenberg (sokak dokusu) kentsel tasar×m
aç×s×ndan ikinci s×rada yer alm×ċ, alt
gelir grubu puanlar×na göre ise birinci s×rada bulunmuċtur. Bir kentsel
tasar×m rehberi ile planland×Ċ× bilinen
sokak dokusu konutlar× için birbirleri
aras×ndaki güçlü görsel iliċki, mimari
dil zenginliĊi ve diĊer dokusal unsurlar× beĊeni ile karċ×lanm×ċ, söz konusu
beĊeni beklentinin sonucu olarak yorumlanm×ċt×r. Evidea Çekmeköy (avlu
dokusu) üçüncü s×rada yer alm×ċken
üst gelir grubu puanlar×na göre dördüncü s×rada bulunmuċtur. Tek bir
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yap× dili, yar× kamusal avlu, spor alanlar× ve cephe renkleri ile mevcut beĊeni yorumlanm×ċ olup alt gelir grubunca
daha fazla beĊenildiĊi dikkat çekmiċtir. Loft Bahçe (monoblok yap×) kensel
baĊlamdan uzak durmay× tercih eden
modernist tasar×m× ile en az orta gelir
grubundan beĊeni alm×ċ olup projeler
aras×nda dördüncü s×rada yer alm×ċt×r.
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu)
tüm gelir gruplar×ndan yaklaċ×k eċit
puan al×rken beċinci s×rada yer alm×ċt×r. Yar× kamusal avlu ve sokaklar ile
daha üst s×ralarda olmas× beklenirken mahalle dokusu konut, gerçekçi
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×

yoĊunluĊundan ötürü geride kald×Ċ×
düċünülmektedir. Örneklem konutlar×
kentsel tasar×m deĊerlendirmesinde
alt×nc× s×rada yer alm×ċ, alt gelir grubu
taraf×ndan kötüye yak×n puan verilmiċtir. DiĊer gelir gruplar× ve alt gelir
aras×ndaki fark gerçeĊin ifadesi olup
sonuç olarak önemli bulunmuċtur.
Seyrantepe TOKĈ projesi son s×rada
yer al×rken üst gelir grubu beĊenilerinden oldukça uzak kalm×ċ, alt gelir
grubu puanlar×n×n ise örneklem konutundaki puan×na yak×n puanla deĊerlendirilmiċtir.

Saha Araċt×rmas×

5.7.8. Genel Tercih
Ĉnsanlar×n konut al×rken göz önünde
bulundurduĊu, ayn× zamanda kullan×c×n×n öncüllerinden oluċan yap×sal, mekansal ve yaċamsal kalite ile
mahremiyet, sosyallik, yap× ve kentsel
tasar×m faktörlerinin puanlamas× sonucu elde edilen deĊerlerin aritmetik
ortalamas× ile oluċturulan tablo, konut
mimarisi alg×s×na ait proje kapsam×ndaki genel durumu ortaya koymaktad×r.
Anket sonucuna göre Anadolu Evleri

(geleneksel doku) tüm gelir gruplar×
için en beĊenilen konut olarak tespit
edilmiċ, söz konusu beĊeni tüm gelir gruplar×na göre homojen bir seyir
göstermiċtir. Loft Bahçe (monoblok
yap×) orta gelir grubu taraf×ndan daha
az beĊeni ile karċ×lanmas×na raĊmen
az farkla ikinci s×rada yer alm×ċt×r. Evidea Çekmeköy (avlu dokusu) alt gelir
grubunun ikincisi olurken genel deĊerlendirmede çok az farkla üçüncü
s×rada gelmiċtir. Borneo Sporenberg
(sokak dokusu) tüm gelir gruplar×
taraf×ndan yaklaċ×k eċit deĊerlendirilmiċ ve dördüncü s×rada yer alm×ċ-
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t×r. Monoblok yap×, avlu dokusu ve
sokak dokusu konut örnekleri genel
deĊerlendirmede 3,60-3,70 aras×nda oldukça yak×n deĊerler alarak s×ralanm×ċt×r. Beċinci s×rada yer alan
Tubingen Sübstadt (mahalle dokusu)
üst gelir grubu taraf×ndan az, alt gelir grubu taraf×ndan görece yüksek
puanlam×ċt×r. Örneklem konutu alt×nc× s×rada yer al×rken üst ve alt gelir
grubunun farkl×l×Ċ× olaĊan bir sonuç
vermekle beraber konut memnuniyeti aç×s×ndan önemli bir veri olarak
yorumlanm×ċt×r. Seyrantepe TOKĈ için
alt gelir grubunun beĊenisi görece
yüksekken, üst gelir grubu söz konusu konut projesini kötü olarak de0%

Ċerlendirmiċtir. Seyrantepe TOKĈ’nin
örneklem konutlar×ndan puan olarak
geride yer almas× ile alt gelir grubunun
kendi konutlar×yla Seyrantepe TOKĈ’yi
eċit puanlamas× dikkat çekicidir. On
y×lda beċyüzbin konut üretme hedeÀndeki TOKĈ için yap×lan iċin sonucu,
bu araċt×rma kapsam×nda tart×ċmaya
aç×k görülmektedir (bkz. ĉekil 87).
Genel deĊerlendirmede Borneo
Sporenberg (sokak dokusu), Evidea Çekmeköy (avlu dokusu) ve Loft
Bahçe’nin (monoblok yap×) genel durum itibariyle çok yak×n puanlar alm×ċ
olmas× saĊl×kl× bir mukayese yapmay×
güçleċtirirken “aileniz için hangi konutu tercih edersiniz” sorusuna verilen
Borneo Sporenberg
(sokak dokusu)

26%

Evidea Çekmeköy
(avlu dokusu)

37%
(monoblokyapı)

12%
9%

ĉekil 88. Genel Tercih Sonuçlar×
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16%

TübingenSübstadt
(mahalle dokusu)
AnadoluEvleri
(geleneksek doku)
Seyrantepe TOK
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yap×m, esneklik, hareketlilik ve sürdürülebilirlik kavramlar× üçüncü bölümde
incelenmiċ ve örnek konut projeleri ile
aç×klanm×ċt×. Söz konusu kavramlar
Gaziantep’te yaċayan örneklemler
için henüz fazla yenilikçi olmas× sebebiyle çeċitli somut unsurlara indirgenmeye çal×ċ×lm×ċt×r. Saha çal×ċmas×n×n son bölümü bu kapsamda bir
araċt×rma olup insanlar×n gelecekteki
konutlar×nda görmek istediĊi özellikler
sorulmuċ, tabloda belirtilen unsurlar×n
tercih s×ralamas× yap×lm×ċ, yüzdelik talep belirlenmeye çal×ċ×lm×ċt×r.

cevaplar söz konusu ayr×m× belirginleċtirmiċtir. Örneklem konutunun seçenekler aras×nda yer almad×Ċ× soruda 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 etmiċken Seyrantepe TOKĈ’yi örneklemlerden kimse ailesi için tercih etmemiċtir (bkz. ĉekil
88).

5.7.9. GeleceĊin Konutu

Her örneklemin toplam 3 tercih yapabildiĊi anket sonucuna göre (bkz. ĉe-

21. yüzy×l×n konut tasar×m×na yans×mas× beklenen makine konut, haz×r
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kil 89) site ve ortak avlu %6, müstakil
ev ve bahçe %19, müstakil otopark
%6, güvenlik sistemi %16, esnek mimari %7, yüksek yap× %6, çok katl× kullan×m %9, teknolojik sistemler
%13, kamusal alanlar %10, yenilikçi
mimari ise % 8 oran ile gelecekteki
konut için tercih edilmiċtir. En yüksek
yüzdelik dilime müstakil ev ve bahçe
baċl×Ċ× sahip olmuċken; güvenlik sistemi, teknolojik sistemler ve kamusal
alanlar %10 ve üzeri deĊerlendirilmiċtir. Söz konusu dört faktör insanlar×n
geleceĊe dönük hedeÁeri olarak indirgenebileceĊi gibi, Gaziantep kentinin
ve konutlar×n×n eksiklikleri olarak da
düċünülebilir.
Anket sonuçlar×na göre istenilen müstakil ev ve bahçe, güvenlik sistemi ve
kamusal alanlar günümüz koċullar×nda toplumsal bir ihtiyaç, özel olmasa
da genel anlamda saĊlanmas× gereken bir taleptir. Ayr×ca, yenilikçi ve
esnek mimari için toplam oran %17
olarak sonuçlanm×ċ, kentleri kuċatan apartmanlar ve tipleċmiċ konut
planlar×na karċ× mimarl×k mesleĊini ve
tasar×mc×l×Ċ× destekleyen görüċler ortaya ç×km×ċt×r (bkz. ĉekil 89).
Ĉkinci aċamada konut ve çevresi için
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s×ralanm×ċ faktörlerin puanlanmas×n×n
istenmiċtir. Bu faktörler tespit edilirken üçüncü bölümde yer alan bilgilerden faydalan×lm×ċ, Vitrivius taraf×ndan
belirlenen saĊlaml×k, kullan×ċl×l×k ve
estetik kavramlar×n×n yan× s×ra geleceĊin konutunda önemli olmas× beklenen sürdürülebilirlik, haz×r yap×m, esneklik ve hareketlilik kavramlar× dahil
edilmiċtir. Yenilikçilik ve geleneksellik
ikileminin de sorguland×Ċ× anket sorusunda konut maliyeti listeye eklenmiċ,
önemi giderek artan kentsel tasar×m
faktörü ile liste tamamlanm×ċt×r. GeleceĊin konutu ile ilgili sorularda söz
konusu kavram ve unsurlar daha da
çoĊalt×labilecekken genel perspektiÀ
kavramak ad×na belirlenen liste yeterli
kabul edilmiċtir.
Anket sonucuna göre (bkz. ĉekil 90)
konut ve çevresi için s×ralanm×ċ faktörler aras×nda ilk s×ray× saĊlaml×k
(4,91) alm×ċt×r. Kullan×ċl×l×k (4,70) oldukça yüksek puana sahip bir diĊer
öncül olmuċtur. Üçüncü s×rada kentsel tasar×m (4,47) yer al×rken peċinden
yenilikçilik (4,33) kavram× gelmektedir.
Ekonomik (4,20) bir konut listenin olmazsa olmaz× iken yap× estetiĊi (4,08)
beklentiler aras×ndad×r. Küresel ×s×nma ve iklim deĊiċikliĊi tart×ċmalar× ile

Saha Araċt×rmas×

güncel ve revaçta bir söylem haline
gelen sürdürülebilirlik (4,05) geleceĊin
konutunda önemli bir yere sahiptir. Bu
faktörlerin d×ċ×nda esneklik (3,73), geleneksellik (3,43), hareketlilik (3,05) ve
haz×r yap×m (2,90) henüz yeterince ilgi
uyand×rmamakta ancak konut mimarisinde önemini korumaktad×r.

Anket kapsam×ndaki beklenti araċt×rmas× sonucu; saĊlam, kullan×ċl×,
kentsel tasar×m× yap×lm×ċ, yenilikçi,
ekonomik, estetik ve sürdürülebilir
konutlar Gaziantep kent merkezinde
yaċamakta olan insanlar×n tercihi olarak tespit edilmiċtir (bkz. ĉekil 90).

ĉekil 90. GeleceĊin Konutu 2
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“Uzun vadeli esas mesele nas×l
bir çevreden çok nas×l bir insan
hedeÁendiĊidir.”
Robert Sommer

6. Sonuç
Hegel’e (2008) göre estetiĊin sunumu üç aċamada gerçekleċir; sembolik, klasik
ve romantik. Tüm estetik çal×ċmalar×n baċlang×c× olan ‘Ĉdea’lar önce sembolik
anlamlar ile sanata dönüċür, sonra klasikleċir ve romantik yeni formu ile baċlang×çtaki sadeliĊin ötesinde yepyeni duyusal ve düċünsel bir karmaċaya bürünür.
Mimarl×k sembolik bir sanat olmakla beraber resim, heykel, müzik ve edebiyat×n aras×nda bir yerde bulunur, etkileċimli bir yap×ya sahiptir. Bu özelliĊi ile Hegel
(2008) taraf×ndan diĊer tüm sanatlar×n atas× kabul edilir.
DiĊer sanat dallar×n×n atas× olan mimarl×k ayn× zamanda uluslar×n Àzyonomisidir,
Àziksel sonuçlar×yla toplumsall×Ċ×n kaynaĊ× kentlerin yap×taċ×, insanl×k tarihinin yap×l× sunumu ve tasarlad×Ċ× konutlar ile psikolojik anlamda Àziki evrenin merkezidir.
Konuta dair ç×kar×mlar çok boyutlu olup tarihi geliċim ve konut mimarisi ile TRC1
Bölgesi ve Saha Araċt×rmas× olarak iki baċl×k alt×nda özetlenmiċtir.
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6.1. Tarihi Geliċim ve Konut Mimarisi
Mekanla olduĊu kadar zamanla, geçmiċle olduĊu kadar günümüzle iliċkisi buluna
konut için birinci bölümde k×sa bir tarihsel arkaplan sunulmuċtur. Tarihsel sürecin
içine toplumsal olaylar kat×larak aktar×lm×ċ, mimariyi etkileyen faktörler irdelenmiċtir. OrtaçaĊ’da skolastik felsefe ile yüceltilen dini düċünceler sonras× Romanesk ve Gotik mimarini doĊuċu, Rönesans sonras× ortaya ç×kan ayd×nlanma ile
sanat ve mimarinin yüceltilmesi, rasyonelist düċünce sistemi ile teknolojik geliċmelerin h×zlanmas× ve buharl× makinelerin bulunmas×, tar×m toplumunun endüstri
toplumuna evrilmesi, endüstri toplumunun hayat× ve Àkirleri ile parallellik taċ×yan
modernizm ve sonras× postmodernizm süreci irdelenmiċtir. AĊaç kovuĊundan
cam kulelere kadar uzanan noktada teorik tart×ċmalar ve teknolojik geliċmeler
sürmekte, toplumsal hayat ve birey ihiyaçlar× deĊiċime uĊramakta, yeni kavramlar
ve buluċlar aras×nda mimarl×k yolculuĊuna devam etmektedir.
Konut mimarisi üzerine geçmiċten günümüzde ortaya ç×kan baz× kavramlar
üçüncü bölümde incelenmiċtir. BaĊlam, içerik ve tasar×m baċl×klar× alt×nda sürdürülen bu inceleme ile önceki bölümde kurulan tarihsel arkaplan mesleki bilgiler
ile desteklenmiċtir. Her mimari yap×n×n ‘baĊlam’ ile yerel, bölgesel yada eleċtirel anlamda iliċkili olmas× gereĊi belirtilmiċ; Gaziantep, Ad×yaman ve Kilis evleri
yerel baĊlama örnek olarak aktar×lm×ċt×r. BaĊlam tart×ċmalar× aras×ndan mimari
için evrensel söylemin özü, zaman×n dili yada sürekliliĊin dili sonucuna ulaċ×lm×ċt×r. Tipleċen planlar ile insan ihtiyaçlar×n× karċ×lamaktan uzak konut uygulamalar×
‘içerik’ baċl×Ċ× alt×nda deĊerlendirilmiċ, özelleċmiċ ve farkl×laċm×ċ mimari ihtiyac×n
alt× çizilmiċtir. Çevresel anlamda kent ile yap×lar×n uyumsuzluĊu deĊerlendirilmiċ,
kentsel tasar×m×n önemine vurgu yap×lm×ċ, sunulan örnekler ile içerik konusu pekiċtirilmiċtir. ‘Kavram’ baċl×Ċ× alt×nda konuta ait beklentilerin deĊiċimi özetlenmiċ,
tasar×ma egemen yeni unsurlar makine konut, haz×r yap×m, esneklik, hareketlilik
ve sürdürülebilirlik olarak s×ralanm×ċt×r. Her unsur aç×klanm×ċ ve örneklenmiċ, geleceĊin konutu Àkri somut bir düzleme taċ×nm×ċt×r.
Tarihi geliċim ve konut mimarisi rapora ait arkaplan× oluċturmuċ, ayn× zamanda
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mimari ç×kt×lar×n elde edildiĊi saha çal×ċmas×n×n kurgulanmas×n× saĊlam×ċt×r.

6.2. TRC1 Bölgesi ve Saha Araċt×rmas×
Ülke geneli ile karċ×laċt×r×ld×Ċ×nda görece yüksek bir kentleċme oran×na sahip
TRC1 Bölgesi, ayn× zamanda geliċmiċlik endeksi ile de dikkat çekicidir. Bölgede
kentleċme ile öne ç×kan Gaziantep için, yüksek sanayileċme oran× ve bunun gerektirdiĊi nitelikli iċgücü istihdam×na baĊl× 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×ċt×r. Söz konusu talep ve ihtiyaca karċ×l×k kent bütününde yasal yolla yap×lan konutlar ihtiyac×n yar×s×na karċ×l×k gelmekte, nitelik ve
üslup aç×s×ndan insulae, hücerat yada banliyö konut olarak genellenen yap×lar×n
özelliklerini taċ×maktad×r. Toplam konut stoĊunun beċte birini teċkil eden 100.000
konutluk ihtiyac×n farkl× bir yaklaċ×m ile ele al×nmas× gerektiĊi aç×kt×r. Yeni yap×lacak
konutlar×n geçmiċte üretilen konutlar içselleċtirilerek geliċtirilmesi, mimarl×k mesleĊinin bilgi ve tecrübe birikimini yans×tan çaĊdaċ birer “mimarl×k yap×t×” olmas×
hedeÀ ayn× zamanda raporun bir sonucu olup, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliĊi ile 21. Yüzy×l×n gerekleri aç×s×ndan mecburiyet olarak deĊerlendirilmektedir.
Rapor kapsamda geleneksel ve modern, tarihi ve çaĊdaċ konut tipolojileri aras×ndan örnekler belirlenmiċ, alg× ve talebi tespit etmeye yönelik bir saha çal×ċmas×
haz×rlanm×ċt×r. Konut alan×nda biçimsel deĊer alanlar× üzerine çal×ċmalar yapm×ċ
mimarl×k teorisyenlerininin elde ettiĊi sonuçlar üzerinden kriter baċl×klar× belirlenmiċ (yap×sal kalite, mekansal kalite, yaċamsal kalite, mahremiyet, sosyallik, tasar×m, kentsel tasar×m), örneklemlerden seçili projeler için puanlama yapmas× beklenmiċtir. Saha çal×ċmas× öncesi belirlenen hipotezler deĊerlendirme sonras×nda
geçerliliĊini korumuċtur:
• Mevcut konut stoĊunun yap×sal, mekansal ve yaċamsal kalitesi düċüktür.
Saha çal×ċmas×nda örneklem konutu olarak yer verilen mevcut konutlar yap×sal
ve mekansal kalite aç×s×ndan yedi proje aras×nda beċinci, yaċamsal kalite aç×s×n-
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dan alt×nc× s×rada yer alm×ċt×r. Puanlama sonucu üç kriter aç×s×ndan da yaklaċ×k
3,3 (orta) deĊerini vermiċtir.
H×zl× endüstrileċme sonras× ortaya ç×kan göç ile kentleċmenin h×zland×Ċ× 1970’li
y×llar ve sonras× Türkiye’de planlama disiplininin zay×Áad×Ċ× bir dönemdir. Haz×rlanan imar planlar×, inċa edilen yap×lar kadar seri olarak üretilen bir pratiĊe dönüċmüċ, tüm kentler birbirine benzerken kimliksizleċme giderek belirginleċmiċtir. Bu
sürecin ürünü olan kentler ve konutlar, mimarl×k ve planlama eseri olmaktan çok
iċlevi karċ×lamaya yönelik geçici çözümlerdir.
• Konut aç×Ċ×n× gidermek üzere inċa edilen TOKĈ konutlar× alt gelir grubu taraf×ndan daha çok beĊenilmektedir.
Tüm kriter baċl×klar×nda yedi proje aras×ndan sonuncu olarak deĊerlendirilen Seyrantepe TOKĈ konutlar× genel sonuçlarda (tüm kriterlerin puan sonucu ortalamas×)
2,4 (kötü) puanlanm×ċt×r. Üst gelir grubunun Seyrantepe TOKĈ alg×s× 2,0 iken alt
gelir grubu 2,7 olarak deĊerlendirmiċtir. Alt gelir grubu sonuçlar×na göre Seyrantepe TOKĈ konutlar× ile örneklem konutu tüm kriter baċl×klar×nda yak×n puanlanm×ċ, mekansal ve yaċamsal kalite ile yap× tasar×m× baċl×klar×nda daha baċar×l×
bulunmuċtur. Yüz örnekleme sunulan “Aileniz için hangi konutu tercih edersiniz”
sorusunun cevaplar× aras×nda Seyrantepe TOKĈ konutlar× yer almam×ċt×r.
On y×lda 500.000 konut üretme iddias× taċ×yan TOKĈ konutlar× geniċ yetkileri ile
tüm Türkiye’de ara vermeksizin üretimini sürdürmektedir. Üretilen konutlar çoĊunlukla kimlik sahibi ve tasar×m ürünü olmay×p seri üretim mant×Ċ× ile ele al×nm×ċ
19. yüzy×l banliyö konut benzeri örneklerdir. Esneklikten uzak, kentsel tasar×m×
zay×f, sosyal iliċkileri s×n×rl× TOKĈ konutlar× orta ve üst gelir grubu d×ċ×nda alt gelir grubu taraf×ndan beĊenilmektedir. Nüfusun %16’l×k k×sm×n× oluċturan alt gelir
grubunun, sahip olduĊu konutlara göre TOKĈ konutlar×n× beĊenmesi, kullan×c×s×na
birçok kolayl×k saĊlayan apartman yaċam×na g×pta etmesi bu anlamda olaĊand×r.
• Tasarlanm×ċ konutlar ve modern mimari alg×y× pozitif yönde etkilemektedir.
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Borneo Sporenburg, Evidea, Loft Bahçe konutlar× ulusal ve uluslararas× ödüllere
sahip baċar×l× mimari projelerdir. Saha çal×ċmas× analizlerine göre bu üç konut projesi genel sonuçlarda (tüm kriterlerin puan sonucu ortalamas×) Anadolu Evleri’nin
ard×ndan çok yak×n puanlarla s×ralanm×ċ ve 3,8 (iyi) olarak deĊerlendirilmiċtir. “Aileniz için hangi konutu tercih edersiniz” sorusunun cevab× %37 oranla Anadolu
Evleri olurken, %54 oranla söz konusu diĊer üç proje öne ç×km×ċt×r.
Ĉdea ile baċlayan tasar×m sürecinin sembolik bir sonucu olan mimarl×k sanat× diĊer tüm sanatlar×n kaynaĊ×d×r. Kliċeler, tekrarlar ve taklitler tasar×m faaliyetinden
çok seri üretim mant×Ċ× taċ×rken, tasarlanm×ċ, 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, sokak, aç×k ve kapal× alanlar×n gerçekçi dengesi ile mahalle dokusu olan Tubingen
Südstadt konutlar× kentsel tasar×m anlam×nda baċar×l× mimari projelerdir. Borneo
Sporenburg ve Evidea konutlar× genel sonuçlara göre 3,8 (iyi) puan alm×ċken
Tubingen Südstadt 3,3 (orta) olarak deĊerlendirilmiċtir. “Aileniz için hangi konutu
tercih edersiniz” sorusuna cevap olarak kat×l×mc×lar×n %47’si bu üç konutu seçmiċtir. Hayat ad× verilen özel avlusu ile Anadolu Evleri bu hesaba eklendiĊinde
sonuç %84’a yükselmektedir.
Avc× toplay×c× topluluklar×n yaċad×Ċ× paleolitik çaĊdan bu yana insanlar toplanma faaliyetlerini sürdürmek için meydan ve avlu benzeri komünal d×ċ mekanlar
kullanm×ċt×r. Yuvarlak yap×l× geçici bar×naklar×n çevresinde konumlanmas× ile bu
mekanlar tan×mlanm×ċlard×r. Neolitik çaĊda ortaya ç×kan hücresel dokunun ayr×ċmas× ve komünal alanlar×n yerini kamusal alanlar almas×n×n ard×ndan bu alanlar×
birbirine baĊlayan sokak düzenlemeleri geliċmiċtir. Sokaklar yap×lar×n ċekillenmesinde etkili olmuċ, d×ċ mekan×n en önemli öĊelerinden birisi olarak mimari evrimin
içinde bulunmuċtur. Günümüzde sokaklar×n yerini araçlar taraf×ndan iċgal edilmiċ
yollar alm×ċ, meydanlar×n yerine ise h×zla akan araç traÀĊi ile bulvarlar geçmiċtir.
Toplum her f×rsatta sokak ve meydan dokusuna özlem duyduĊunu belirtse de
Ĉpekyolu Kalk×nma Ajans×
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Àziki mekanlarda yans×malar× çok s×n×rl×d×r.
• Geleneksel konut mimarisi evrensel söylemin bir ürünüdür ve sürekliliĊin diline
sahiptir. Bu özelliĊi ile her dönem beĊeni toplamas× gerekmektedir.
Saha çal×ċmas×nda sadece sosyallik kriteri için ikinci s×rada yer alan Anadolu Evleri genel sonuçlarda 4,3 (iyi) puan alarak yedi proje aras×nda birinci olarak deĊerlendirilmiċtir. Tüm gelir gruplar×n×n yaklaċ×k eċit puanlarla hemÀkir olduĊu bu
sonuç geleneksel dokunun mimari baċar×s×n× ortaya koymaktad×r.
Kent surlar×n×n oluċmaya baċlay×p ilk kamusal alanlar×n ortaya ç×k×ċ×ndan bu yana
kentlerde yar× özel ve yar× kamusal alanlar ile konutlarda avlu tipolojisi baċlad×Ċ×
bilinir. Megaronlar bu kullan×m×n ilk örnekleri olup antik çaĊa ait prostas ve pastas ilk avlu konuttur. OrtaçaĊda yayg×nlaċan domus bu geliċimin takipçisi olup
günümüzde tasarlanan atrium konutlar avlu konutun çaĊdaċ yorumlar× olarak
düċünülmektedir. Zeugma kaz×lar×nda bulunan Dynasisos Konutu’da avlu konuta
örnek bir antik yap×d×r. Bu baĊlamda, 19. yüzy×l yap×s× olduĊu tahmin edilen Anadolu Evleri avlu tipolojisi ile sürekliliĊin dilini taċ×yan evrensel bir söyleme sahiptir.
• GeleceĊin konutu esnek ve iċlevsel, sade bir estetiĊe sahip, sürdürülebilir ve
ekonomik olmal×, kent bütünü düċünülerek tasarlanmal×d×r.
Saha araċt×rmas× sonucu saĊlam, kullan×ċl×, kentsel tasar×m× yap×lm×ċ, yenilikçi,
ekonomik, estetik ve sürdürülebilir konutlara gelecekte talebin artacaĊ× tespit
edilmiċtir. Söz konusu özelliklerden her birisi 4,0 (iyi) üzerinde puanlanarak öne
ç×km×ċt×r.
Avc× toplay×c× topluluklardan tar×m toplumuna geçiċte ve tar×m toplumundan sanayi toplumuna geçiċte olduĊu gibi konut mimarisi alan×nda yaċanan geliċmeler
günümüz sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiċte yaċanmak durumundad×r.
Bilgi toplumunun konutu sürdürülebilir, esnek ve iċlevsel, sade bir estetiĊe sahip,
ekonomik ve kentsel tasar×m× saĊlanm×ċ olmal×d×r. Farkl× ve kapsaml× ihtiyaçlar× ile
çoĊulcu ve tek elden yaklaċ×mlar yerine liberal ve çok baċl× yürütülmesi gereken
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tasar×m ve inċa süreci, devlet eliyle toplu konut üretiminin oldukça uzaĊ×ndad×r.
Kamu kurum ve kuruluċlar×n×n bu aċamada üstleneceĊi görev bina inċa etmekten
çok süreç içerisinde sistemi düzenleyici kararlar almak ve engelleri ortadan kald×rmak olmal×d×r. S×n×rl× parseller üzerinden sürdürülen mimarl×k faaliyetleri Evidea
örneĊinde olduĊu gibi ada mant×Ċ× ile çeċitlenmeli, Borneo Sporenburg örneĊinde olduĊu gibi alt gelir grubuna saĊlanacak 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 deĊerlendirmesi raporu ile geçmiċten günümüze kadar konut mimarisinin serüveni ve teorik arkaplan×, sahada yap×lan alg× ve talebe yönelik detayl× çal×ċmalar ile genel bir “TRC1 Konut” resmi
haz×rlanm×ċt×r. Bu resme bakarak geçmiċ ve günümüzü görmek mümkün olduĊu
gibi geleceĊi de ç×kar×msamak olas×d×r. Ulusal kalk×nma plan×n×n da uzun dönem
hedeÁerinden birisi olan “yozlaċan, köyleċen kentlerimize hak ettikleri kiċilikleri
kazand×rmak, k×rsal yörede yaċam ċartlar×n× uygar dünya seviyesine ç×karmak”
amac×na katk× sunmas× beklenmektedir.
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