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Üniversitemizin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde, “21. YY. Konut Tartışmaları 

Kongresi” başlıklı bir ulusal kongre gerçekleştirmektedir. Uluslararası ve ulusal düzeyde 21.YY.’ın güncel konularını 

tartışmaya açan bu kongre, ilk olarak önemli bir başlık olan konut konusunu ele almayı seçmiştir. Gelecek dönemlerde 

de içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli konularını tartışmaya açacak bir kongre serisini başlatacak olmayı 

duyurmaktan mutluluk duyarım. 

Prof. Dr. Osman Çakır 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü  
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BAŞLARKEN…. 

21. Yüzyıl Konut Tartışmaları Kongremizde, Kentsel Barınma Hakkı, Yeni Barınma Modelleri, Konut Deneyiminin

Öğrettikleri, Kentin Kolektif Üretimi: Konut, Konut ve Toplum, Kentsel Konutu Üretmek, Konut Üretiminin Yeni Ekonomik 
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Olarak Konut ve Pazarlama, Tasarım Eğitiminde Konut, Kolektif Bellek ve Konut gibi konu başlıklarını, tüm ölçekteki 

tasarımcıları, iletişim bilimcileri, sosyologları, psikologları, ekonomistleri, yönetim uzmanlarını, politika 

üreticilerini kapsayacağı düşüncesiyle tartışmaya açtık. Ne mutluyuz ki, farklı disiplinlerden aldığımız 

geribildirimlerle zengin içerikli bir kongre programı hazırladık. 

Kongrenin gerçekleşmesi için verdikleri desteklerden dolayı başta Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız olmak 

üzere Üniversitemizin değerli yöneticilerine, Sayın Rektörümüze, kongrenin önemine inanarak bizleri 

destekleyen Kongre Bilimsel Kurulu’na, akademik çalışmalarını bizlerle paylaşarak kongre programının içeriğini 

oluşturan değerli akademisyenlere, Organizasyon Komitesi’nde yer alan Fakültemiz öğretim elemanlarına, 

Kongre sekretaryamıza, kıymetli birliktelikleri ve değerli katkıları için şükranlarımızı sunuyoruz. 

24 sunumlu bildirinin yer aldığı 21. Yüzyıl Konut Tartışmaları Kongresi Bildiri Kitabı ile ilgili alanda literatüre katkı 

sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Özet kabulü sonrasında tam metinler bilimsel kurulumuz tarafından 

düzeltmelerden geçirilmiş ve böylelikle akademik alanda titizlikle hazırlanmış bir çalışma haline gelmiştir. 

Kongrenin tüm katılımcılara değerli birliktelikler ve bilgi paylaşımı sağlamasını diliyor, Güzel Sanatlar Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi adına saygılarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Banu Manav 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı 
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     ÖNSÖZ….. 

Bir kent, kullanıcısı ve içinde yaşanılan mekanları ile birlikte, dinamik, değişken geçişken bir yapıdır. Bu 

değişken, geçişken, geçici durumlar, mimarlığın yüzleştiği tüm hiyerarşileri, düzenleri, önerileri de tartışmaya 

açmaktadır. Bu sorgulamayı gerekli kılan en temel parametre zamandır. Zaman değişimin anlaşılabildiği tek 

olgudur. Bu nedenle konut olgusu, tartışıldığı, tasarlandığı ve üretildiği zaman içinde tartışılmalıdır. Konut 

tartışmaları da içinde bulunduğu zamanın tartışmalarıdır. 

Konutu içeren kavramların tümü tarihsel süreçlere bağlı olarak değişim gösterir. Tarihe kronolojik bakış, 

değişimin çizgisel yönünü ortaya koyar. Konutun kronolojik tarihi Neolitik Dönemden başlayan ve günümüze 

doğru gelen bir keşif çalışmasıdır. Ancak kronolojik bakış, değişimin çizgisel ve tek yönlü olmadığı gerçeğini 

çoğunlukla örter. Neolitik Dönem konutu, Orta çağ, 17.YY, 18.YY, 19.YY, 20.YY konutlarına bakmak, bir değişim 

eşiği arama, benzerlik ve farklılıkları tespit etmedir çabasıdır. 

Antik Yunan kadını konut dışında kenti yaşamaz. Konut o dönemin kadını için kendi yaşam döngüsünün 

kabuğudur. Antik Roma konutu gösteri konutudur. Varlık gösterilen, konut varsıllığın gösterenidir. Orta çağ 

Avrupa konutu için bu konular başat kavramlar değildir. Orta çağ konutu bir üretim evidir. 25 kişiye varan ev 

halkı sayısı, konutu yuva olmaktan uzaklaştırmaktadır. Mahremiyet gibi konutun temel kavramları, düşünülecek 

bir konu değildi, çünkü konut üretim mekânıdır. Oysa 17. YY konutu mekânsal hiyerarşi ve mahremiyeti 

keşfederek konutun mekânsal düzenini kurar. 

Endüstri Devriminin 18. YY sonu ve 19. YY da yarattığı yeni sınıfın konutu baş edilmesi gereken bir konu(t)dur. 

20. YY.’ın ilk yarısında konut kentlidir ve ideallerin yarıştığı manifestolardadır.  20 YY’ın ikinci yarısında konut

disiplinler arası bir problematiktir. Konutun üretiminde sosyo-ekonomik bağlam, kullanıcılar, konut üreticileri 

tasarımcılardır. Sosyal konut 1960’lar ruhuna aittir. Mimar artık politikalar, ekonomik düzenler ile baş ederken

 konuta kimlik bulmalıdır. Kimlik, aidiyet, kültürel kodlar mimarlığı kendi disiplin alanının ötelerine bakmasını 

getirir. 80’ li yıllarda konut üretilme politikaları diğer alanlardaki değişimlere bağlı olarak değişir ve liberal 

 ekonomik sistemlerin dayattığı ekonomik kullanıcı isteklerinden bağımsız meta halini alır. 
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Günümüzdeki sosyo-ekonomik değişimler, dünyanın insan merkezli yapısının (antroposen çağı terk etme) 

değişim istekleri, ekoloji ve sürdürülebilirliğin yeni modeller kuran parametreler olması, disiplinler arası 

etkileşimin daha yaygın tanınması, konutu 21. YY konutu olarak tartışmayı gerekli kılar. 

Konut günümüzde kentsel dönüşüm projeleri, soylulaştırma, yoğunluk artımı, sürdürülebilir konut, depreme 

dayanıklı konut ve kimi pazarlama amaçlı sloganlaşan kavramlar bağlamında tartışılmakta, ancak tüm bu 

tartışmalarda kullanıcı katılımı, kentsel süreklilik, ulaşılabilir konut, konutun yeni üretim biçimleri ve üretimin 

yeni ekonomik modelleri, yeni kentsel konutun coğrafyası, kent hakkı olarak konut tartışılmaya gereksinim duyan 

kavramlar olarak kalmaya devam etmektedir. Bu tartışmalar tüm ölçekteki tasarımcıları, iletişim bilimcileri, 

sosyologları, psikologları, ekonomistleri, yönetim uzmanlarını, politika üreticilerini kapsar ve sorumluluğa davet 

eder. 

Doç. Dr. E. Dilay GÜNEY 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü 

Bölüm Başkanı 
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Dr.Öğr.Üyesi Efsun EKENYAZICI GÜNEY 

Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 

İstanbul/Türkiye efsun.ekenyazici@arc.bau.edu.tr 

Doktora derecesini (2013) Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden alan Ekenyazıcı Güney, yüksek 
lisans (2005) ve lisans (2002) derecelerini de aynı 
üniversiteden almıştır. 2006 yılında Bahçeşehir 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde 
araştırma görevlisi olan Ekenyazıcı Güney, 2013 
yılından beri İçmimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü’nde Dr.Öğr.Üyesi olarak çalışmalarına 
devam etmektedir. Çalışmalarında ağırlıklı olarak 
konut ve apartman olguları, bellek, kentsel 
dönüşüm, yeniden işlevlendirme, mimari miras ve 
tasarım eğitimi konularına eğilmektedir.  
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ALTERNATİF BİR BARINMA BİÇİMİ OLAN AİRBNB EVİ VE İÇ MEKÂN SENARYOLARI 

ÖZET 

Günümüzde Airbnb, HomeAway, Wimdu ya da HouseTrip gibi kısa süreli konaklama olanağı sunan çeşitli online servisler dünya genelinde 
turizm sektöründe yaşanan inovasyonu temsil eder. Turistlerin gittikleri yerde “oranın yerlisi gibi yaşama/Live like a local” mottosu ile tercih 
ettikleri, ev sahibi ve konuklar arasındaki güvene dayalı bir sistem olarak işleyen Airbnb platformu yukarıda bahsi geçen aktörler arasında 
en çok tercih edilenlerdendir. 
Bu platform konukların destinasyon, seyahat tarihleri gibi tercihleri üzerinden yapılan bir sorgulama sonucunda fiyat, semt ve tesisin çeşitli 
özelliklerine göre potansiyel mekânların bir listesini sunar. Fotoğrafların desteklediği, daha önceki konukların yorumlarının da görülebildiği 
bu platform misafirlerine bir “bütün ev” ya da ev sahibinin bulunduğu “evde bir oda” ya da “paylaşılan bir oda” gibi çeşitli seçenekler 
önerir.  
Bu deneyim hakkında literatür araştırması yapıldığında kısıtlı sayıda çalışma ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmaların odakları temel olarak 
turistlerin bu servisi seçme nedenleri, konukların ortak özelliklerinin analizi, konunun potansiyel gelişimi, turizm sektörü, oteller ve kentler 
üzerindeki etkileri şeklinde sıralanabilir. Bu çalışma önceki araştırmalarda değinilmeyen farklı bir yaklaşım önerir.  
Bu çalışma kapsamında otel ve ev arasında yeni ve geçici bir konaklama/barınma formu oluşturan Airbnb konsepti üzerinde durulur ve bu 
konsepti incelemek için hem sosyo-kültürel bir odak oluşu hem de kent merkezlerinden biri oluşu ile dikkatleri üzerine çeken, konut dokusu 
yoğunluklu Moda bölgesi seçilir. Çalışmada Airbnb platformu, “konut/ev/yuva” nosyonunun ”kalıcı” anlamının “geçiciliğe” evrilişininin bir 
işareti olarak okunur ve seçili evlerin iç mekân organizasyonları “ev” ve ev hissiyatının varlığı ve Airbnb’nin “oranın yerlisi gibi yaşa” mottosu 
üzerinden irdelenir. Bu bölgedeki Airbnb platformuna kiralanan çeşitli örnekler incelenerek mekânsal organizasyon ve kullanım biçimlerine 
göre “yeni apartman, yeni/lenen daire, sahnelenen ev, yaşanılan ev” olarak dört ayrı kategori oluşturulur. Bu vakalar “yerellik” kavramı 
üzerinden tartışılır.  
Anahtar Kelimeler: Airbnb, ev, konut, barınma, konaklama 

AN ALTERNATIVE HOUSING: AİRBNB HOUSE AND INTERIOR DESIGN 

ABSTRACT 

Online services that provide temporary accomodation nowadays, such as Airbnb, HomeAway, Wimdu or House Trip might represent the 
innovation in the tourism industry worldwide. Airbnb platform, which is preferred by the tourists due to the motto of “live like a local” and 
is based on a confidential system between the house owners and the guests, is one of the most preferred actors among others.  
This platform proposes a list of potential spaces/alternatives according to several properties of cost, region and facility after an investigation 
of the preferences of the guests such as destination and check-in, check-out dates. The platform which is supported by photographs and 
reserves space for the comments of the former guests also suggests several options to the guests such as “whole house” or “a room in a 
house” or “a shared room”. 
When a literature analysis is made about this experience only a limited number of sources are realized. The purpose of these studies 
mainly focus on the motivation of the tourist regarding to select this service, the analysis of the common properties of the guests, the 
improvement of the subject, its effect on tourism industry, hotels and cities. This study proposes a different approach that was not followed 
by the previous studies. 
In the context of this study, Airbnb concept that creates a new and temporary accommodation and shelter form between hotel and house is 
analyzed and Moda region which is both a social and cultural focal point and one of the city centers with an intense residential pattern is 
selected in order to examine the concept. In this study Airbnb platform is considered as a sign of the transformation of the concept of 
“house/home/nest” that has a “permanent” meaning to a “temporary” meaning and the interior spatial organizations of the selected 
houses are examined through the feeling of “home” and the motto of “live like a local”. Several examples that are being served for Airbnb 
platform in the region are analyzed and four categories which are ”new apartment, renovated apartment, house as a theatre scene and a 
house in which people live” are created according to spatial organizations and usage ways. These cases are discussed in the context of the 
notion of “localness”. 
Keywords: Airbnb, home, house, shelter, accommodation, localness 
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ALTERNATİF BİR BARINMA BİÇİMİ OLAN AİRBNB EVİ VE İÇ MEKÂN SENARYOLARI 

Evin Geçiciliği 

Her ne kadar “ev” kavramı sosyoloji, psikoloji, mimarlık gibi pek çok farklı disiplin bağlamında çalışılmış olsa 

da bu konu hala popülaritesini korumakta ve hatta bu kavramla ilgili farklı perspektifler ortaya çıkabilmektedir. 

“Ev bizim ilk evrenimizdir” diyen Gaston Bachelard insanın evle kurduğu ilişkisini anlatırken aslında insanın 

duygu ve düşüncelerinin ilk karşılığı olarak (çocukluğun geçtiği) evi işaret eder. Her ne kadar evden kimi zaman 

kaçıp kurtulunmak istense de yazara göre ev bir yanı ile hep yuvadır. Ancak evi yuvaya eşitlemeyen, hatta evin 

artık geçici (floating nature) bir kimlik ve konsepte evrildiğini iddia eden John Berger, Homi K. Bhabha, Avtar 

Brah ve Stuart Hall gibi pek çok teorisyen bulunur. Örneğin John Berger (1984) çağdaş dünyada artan hız ve 

mobilite ile birlikte mekân/ev konseptinin sabit bir yere işaret edemeyeceğinden söz eder. 

Benzer şekilde Jane Jacobs da evin artık daha hareketli ve dönüşebilen/esnek bir kavrama işaret ettiğini belirtir 

(2004). Bu hareketlilik dolayısıyla artık evi geçici bir deneyim olarak okumak da mümkün olabilir. Bahsedilen 

bu geçici kimlik yalnızca ev üzerinden değil aynı zamanda modern insan üzerinden de okunabilir. Bu noktada 

Annika Philipp ve Elsie Ho’nun (2010) çalışmaları oldukça önemlidir (Ekenyazıcı Güney, 2016). Yazarlar, 

modern insanın geçiciliğini ülkeler arası sınırların aşılmasına, insanların mobilitesine dayandırır. Bu bağlamda 

sürekli hareket halinde olan ve dünya üzerindeki konumunu sürekli değiştiren yeni, mobil/hareketli insan için 

ev kavramı da muhakkak ki değişip dönüşmüştür. Dolayısıyla, evin sabit ve değişmez bir kavram olduğu fikri 

üzerinden ilerleyen mimarlık tartışmalarının geçerliliği günümüzde sorgulanabilir bir hal almıştır. Böylece, ev 

konsepti, yüzyıllardır söz konusu olan yuva olan ev ve ev kavramının yaşadığı dönüşümle birlikte ortaya çıkan 

geçici ev olarak ikiye ayrılmıştır. Bu çalışma bağlamında ise, geçici ev kavramı, 21. yüzyıl konut/barınma 

anlayışının yansımalarından biri olarak değerlendirilebilecek Airbnb platformu ve platforma sunulan çeşitli 

evler üzerinden ele alınacaktır. 

Alternatif Bir Barınma Biçimi Olan Airbnb Evi 

Günümüzde kısa süreli konaklama olanağı sunan online aktörler (Airbnb, HomeAway, Wimdu ya da 

HouseTrip vb.) dünya genelinde turizm sektöründeki değişimi temsil eder (Zoğan, Emekli, 2017). Bu aktörler 

arasında en çok tercih edilen 2008 yılında başlayan ve konaklamanın alternatif formlarını sunan, pazarın 
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lideri Airbnb uygulamasıdır (Kişi, 2018). Turistlerin standart bir otel odasında konaklamak yerine, kendilerini bir 

turist gibi değil de gittikleri yerde “oranın yerlisi gibi yaşa/Live like a local” mottosu (Kaplan, Nadler, 2015) ile 

tercih ettikleri, ev sahibi ve konuklar arasındaki güvene dayalı bir sistem olarak işleyen Airbnb sitesinden 

seçtikleri bir “konaklama alanında” kalma eğilimleri dikkat çekicidir. Oldukça basit bir işleyişe sahip olan 

Airbnb sitesi kullanıcıların destinasyon, seyahat tarihleri gibi tercihleri üzerinden yapılan bir sorgulama 

sonucunda fiyat, semt ve konaklama biriminin çeşitli özelliklerine göre potansiyel mekânların bir listesini 

sunar. Fotoğrafların desteklediği, daha önceki konukların yorumlarının da görülebildiği bu platform 

misafirlerine bir “bütün ev” ya da ev sahibinin bulunduğu “evde bir oda” ya da “paylaşılan bir oda” gibi çeşitli 

seçenekler sağlar. Son yıllarda hızla büyüyen Airbnb, dünya çapında milyonlarca turistin tercih ettiği bir servis 

olarak 191 ülkede 34.000 şehirde hizmet veren 2.000.000’dan fazla konaklama alternatifi ile turizm 

endüstrisinin güçlü bir parçası haline gelmiştir (About us, airbnb.com). https://www.airbnb.com.tr/about/

about-us. 

Bu konsept ilk başta ev sahibinin şehir dışında olduğu zamanlarda evini başkalarına geçici bir süreliğine 

kiralaması olarak işlemeye başlamış olsa da zaman içinde turistlerin konaklama tercihlerinin hızla ve yoğun bir 

biçimde bu yönde ilerlemesi ile birlikte farklı platformlarda ortaya çıkmıştır. Ev sahipleri, hatta kiracılar bu 

sistem ile hayatlarını idame ettirebileceklerini fark ettiklerinden artık “profesyonel” bir yatırım aracı haline 

dönüşmüştür. Bir kişi sahip olduğu ev (ler)i bu bağlamda tasarlayarak kolaylıkla Airbnb bünyesine 

katılabilmektedir. Hatta, bu konuda çalışan ofisler, bunu iş edinen insanlar da mevcuttur. Airbnb uygulaması 

ile kentlerin tarihi bölgelerinden, popüler destinasyonlarından başlayarak her tür kesimine sıçrayan bu 

sistemde turistlerin her türlü tercihlerine göre ev/oda/yatak bulunabilmektedir. 

Geçmişi son on bir yıla dayanan bu konsept hakkında literatür araştırması yapıldığında çeşitli çalışmalar ile 

karşılaşılmaktadır. Bu çalışmaların odakları; temel olarak bu servisin seçilme nedenleri (Guttentag, 2016; Lin, 

Zhang vd., 2019), ev sahibi/kullanıcı profili ve deneyimleri (Li, Hudson vd., 2019; Richards, Brown vd., 2019; 

Huang, Coghlan vd., 2019 ), konunun potansiyeli ve gelişim süreci (Gutiérrez, Javier vd., 2017), turizm sektörü 

(Kallis, 2014; Kadi, Plank vd., 2019; Oskam ve Boswijk, 2015) özellikle oteller (Zervas, Proserpio, vd., 2016; 

Benítez-Aurioles, 2019; ), kentler (Awang, Jamal vd. 2017; Üzgören, Türkün, 2018) ve ekonomi (Samaan, 2015) 

üzerindeki etkileri şeklinde sıralanabilir. Bu çalışma önceki araştırmalarda değinilmeyen farklı bir yaklaşım 
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önerir. Bu yaklaşım Airbnb konseptinin “konut/ev/yuva” nosyonunun kalıcı anlamının geçici konut/kullanım 

anlayışlarına evrilişine odaklanır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında otel ve ev arasında yeni ve geçici bir 

konaklama/barınma formu oluşturan Airbnb konsepti üzerinde durulur ve seçili evlerin iç mekân 

organizasyonları “ev” ve ev hissiyatının varlığı ve Airbnb’nin “oranın yerlisi gibi yaşa” mottosu üzerinden irdelenir.  

İstanbul, Moda’da Airbnb  

İstanbul, Airbnb platformuna servis veren önemli kentlerden birisidir. Airdna Market Minder sitesinden elde 

edilen verilere göre Kasım 2019 ayı itibariyle İstanbul genelinde Airbnb platformunda listelenen ev/oda/yatak 

sayısı toplam 17.338’dir (Şekil 1). Bunların konaklama alternatifi bağlamında dağılımları incelendiğinde, bu 

sayının %53’ünün bütün ev, %44’ünün evde bir oda, %3’ünün ise paylaşılan bir oda sunduğu görülür. 

(airdna.co/city/istanbul).   

Şekil 1: İstanbul genelinde listelenen aktif Airbnb olanaklarının dağılımı 

Kaynak: Airdna.co/city/istanbul (Erişim tarihi 26.10.2019) 

Kadıköy ilçesinde listelenen toplam ev/oda sayısı ise 1723’tür. Bu sayının %39’u bütün ev olanağı sunarken 

%59’u özel oda %3’i ise paylaşılan bir oda imkânı vermektedir. Şekil 2’den de anlaşılabileceği gibi Kadıköy 

ilçesi genelindeki dağılım dikkat çekici bir biçimde Moda ve Caferağa bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Moda’da 

536 tane Airbnb platformuna hizmet veren aktif konaklama birimi bulunuyor ve bunların %44’ü (235 tanesi) 

bütün evi, %54’ü (292) özel oda ve sadece %2’si (9) paylaşılan oda kiralamaktadır (Şekil 3). Bu çalışma 

kapsamında hem sosyo-kültürel bir odak oluşu hem de kent merkezlerinden biri oluşu ile dikkatleri üzerine 

çeken, konut dokusu yoğunluklu Moda bölgesi seçilmiştir. 
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Şekil 2: Sırasıyla Kadıköy ve  Moda bölgesi kapsamında Airbnb’de listelenen ev/oda dağılımı 

Kaynak: airdna.co/city/istanbul [Erişim tarihi: 26.10.2019] 

Airbnb olanakları incelendiğinde karşımıza çıkan önemli çeşitlilik dolayısıyla dikkat çeken bölge son on yılda 

çeşitli eğlence, etkinlik ve yeme içme mekânlarına ev sahipliği yapmaktadır. Eskiden sadece bir konut bölgesi 

olarak tariflenen bölgenin geçtiğimiz son on yılda bu anlamda hızlı bir dönüşüm yaşadığı söylenebilir. Bu 

noktada konutların/apartmanların Airbnb platformu aracılığı ile sunulması söz konusu olmaya başlamıştır. 

Yaşanan kentsel dönüşümün bölgeye yoğun etkisi de dar parsellerde pek çok yeni konutun inşa edilmesine 

neden olmuştur. Böylece daralan/küçülen konut mekânları/apartmanlar oldukça artmış, bu yeni konutlar 

mekânsal kısıtlamalar dolayısıyla eski kullanıcıları için kimi zaman cazibesini kaybederek kısa süreli 
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konaklamalar için kiralanmaya başlanmıştır. Airbnb platformunun bir trend olarak yayılmasını takiben 

çevredeki pek çok ev sahibi de görece eski evlerini platform aracılığı ile sunmaya başlamıştır. Hatta her iki 

alternatif için de konuyla ilgili yatırımcılar ortaya çıkmıştır. 

Moda’daki eski ve yeni Airbnb evlerinde iç mekân kurgusu, çok farklı biçimlerde ele alınır. Eski evlerin bir 

kısmında, iç mekânda, yerel, tarihsel tatlar hakimken, yeni inşa edilen evlerde bu durum sorgulanabilir bir hal 

almıştır. Hatta, zaman zaman “oranın yerlisi gibi yaşa” düsturu için gerekli yerel veri bile bulunamayabilir.  

Dolayısıyla vaka analizi yöntemini benimseyen bu çalışmada Airbnb platformunda yapılan araştırmada 

Kadıköy, Moda bölgesinde kullanılan 96 farklı örnek incelenmiştir. Bu örnekler incelendiğinde dört farklı 

kullanım biçimi tespit edilmiştir. İlk kategoride kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilen bir 

apartmanın tamamının Airbnb hizmetine sunulacak biçimde tasarlandığı örnekler görülür, ikinci kategoride ise 

iki farklı senaryo söz konusudur, eski bir bina içinde dairenin tamamen yenilenmesi durumu ya da kentsel 

dönüşüm sebebiyle inşa edilirken iyice küçülen apartmanlardaki dairelerin bu amaçla kiralanması. Üçüncü 

kategoride eski bir dairenin/evin yeni eşyalar (antika eşyalar, ikea, bitkilendirme) ve kısmi eklerle bu amaçla 

planlanması ya da dairenin özellikle ıslak hacimlerinin ve döşemelerinin yenilendiği görülür. Dördüncü olarak 

ise hane halkının kullandığı dairenin/evin ya da evin sadece bir odasının bu platform aracılığıyla kiralanması 

söz konusudur. Çalışma kapsamında bu kategorilerdeki farklılıkları ve benzerlikleri anlayabilmek adına her 

birinden ikişer örnek seçilmiş ve mekânsal organizasyonları üzerine bir analiz yapılmıştır. 

Kategori 1: Yeni Apartman 

Vaka 1: 

34apts rumuzlu kullanıcıya ait bu daire uzun ve kısa dönem konaklama için uygun olarak nitelendiriliyor. Yeni 

inşa edilmiş yapıdaki 1+1 dairelerin her biri bu iş için ayrılmış. Bu yeni binanın eski doku ile tek ilişkisi zemin 

katta yer alan dükkân aksının bu yeni durumda da devam ettirilmesidir. İç mekân organizasyonundaki 

minimalist tavrın ve renk/doku kompozisyonundaki nötr paletin ülkenin/bölgenin ruhunu/kültürünü 

yansıtmadığı ve dünyanın herhangi bir köşesindeki otel odasında karşımıza çıkabilecek bir mekân imajı 

oluşturduğu söylenebilir. 
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Şekil 3: Kategori 1’e ait ilk örnek 
Kaynak:https://www.airbnb.com.tr/hotels/33243859?source_impression_id=p3_1571800782_%2BP6en7X0Tz5gr5fD (Erişim tarihi: 
01.09.2019) 

Vaka 2: 

Bu kategoriyi temsil eden başka bir yeni binada platform aracılığıyla kiraya verilen iki daire analiz edilmek 

üzere seçilmiştir. Bu noktada aynı yapı içindeki iki farklı dairenin analiz edilmesi bize mekânsal farklılıkları ve 

benzerlikleri anlamak açısından fırsat vermektedir. Bu iki örnek incelendiğinde ıslak hacimlerin ve 

döşemelerin aynı olduğu göze çarpar. Bir diğer aynılık ise yemek masası ve sandalyelerinden okunur. Ancak 
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masanın konumu farklılaştırılarak mekânın organizasyonunda değişiklik sağlanmaya çalışılmıştır. Yaşama 

alanındaki oturma elemanları, aydınlatmalar ve halı gibi öğeler birbirlerinden farklı seçimlerle organize 

edilerek mekânsal farklılık amaçlanmıştır. Bu noktada kullanılan halı/kilim ve yastık gibi tekstil ürünleri ile 

mekânlara otantik bir tür referans verilmek istendiği düşünülebilir. Benzer şekilde uyuma birimlerinde de her 

ne kadar organizasyon benzese de kullanılan mobilyalar ve tekstil ürünleri ile aydınlatma elemanlarının 

farklılığı mekânları ayrıştırmıştır. Ancak ortak olan tavır ise bu iki mekânın da kullandığı renk paletlerinin 

benzerliği, mobilyaların ya da aydınlatma elemanlarının benzer mimarlık yaklaşımlarını takip etmesidir. 

  

Şekil 3: Kategori 1 Vaka 2’ye ait ilk örnek 
Kaynak: https://www.airbnb.com.tr/rooms/34444684?source_impression_id=p3_1572259679_rzsFF%2BCV4T%2Fs18E7 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 

  
Şekil 4: Kategori 1 Vaka 2’ye ait ikinci örnek 

Kaynak: https://www.airbnb.com.tr/rooms/32585410?source_impression_id=p3_1572259599_CLjI%2BG0U33f9vOEt 
(Erişim tarihi: 01.09.2019) 

Ele alınan yeni inşa edilmiş apartmanlardaki bütüncül Airbnb kullanımı göz önüne alındığında her iki yapıda 

da “oranın yerlisi gibi yaşa” mottosunun ve ev/yuva hissinin var olmadığı görülür. Mekânların her biri yalnızca 
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gerekli gündelik yaşama ilişkin mobilya ve nesnelerle organize edilmiştir. Hatta ev sahiplerinin kullandıkları 

fotoğraflardaki vurgu bile bir otel odası hissini çağrıştırır. Bu kategorideki vakalar üzerinden düşünüldüğünde, 

ilk vakada yerel ve kültürel bir referansa rastlanmadığı görülürken ikinci vakadaki örneklerde ise kısmen 

otantik tekstil kullanımı ile bağlamla ilişki kurulmaya çalışılır. Ancak bu çabanın oldukça zayıf kaldığı 

söylenebilir. 

Şekil 5: Kategori 1 Vaka 2’ye ait ikinci örnek - detaylar 
Kaynak: https://www.airbnb.com.tr/rooms/32585410?source_impression_id=p3_1572259599_CLjI%2BG0U33f9vOEt 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 
Kategori 2: Yeni/lenen Daire 

Aşağıdaki iki vaka, Umut isimli kullanıcının farklı apartmanlardan platform aracılığıyla kiraladığı iki küçük 

dairedir. Bu durum aslında bize bu kullanıcı aracılığıyla Airbnb platformu üzerinden bir iş/kazanç kolu 

üretildiğini anlatır.  

Vaka 1: 

Kullanıcının minimum gereksinimlerini karşılayacak bir mekânsal organizasyon şeması öneren bu vakada 

kullanılan mobilyalar, tekstil ürünleri, aydınlatma elemanları oldukça minimalist olmakla birlikte mekândaki 

rengi sağlayan yegâne ürünlerdir. Adeta beyaz bir fon üzerinde yer alan bu İKEA ve benzeri firmaların 

üretimleri oldukları açık olan nesnelerin renkliliği mekândaki steril vurguyu ve donukluk hissini ortadan 

kaldırmaya yetmemektedir. Dairenin plan şemasından anlaşıldığı üzere tek bir mekân olan bu dairede 

herhangi bir ayırıcı duvara banyo hacmi hariç rastlanmamaktadır. Bu nedenle yaşama alanı ile uyuma birimi 

arasına yerleştirilen dolap separatör işlevi görmektedir.  

10

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL

https://www.airbnb.com.tr/rooms/32585410?source_impression_id=p3_1572259599_CLjI%2BG0U33f9vOEt


Şekil 6: Kategori 2 Vaka 1 
Kaynak: https://www.airbnb.com.tr/rooms/33450645?source_impression_id=p3_1572249005_4oVdGY1lnXBMXHyR 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 

Vaka 2: 

İkinci vakada da ilkinde olduğu gibi yine steril bir zemin ve o zemine entegre edilen renkli mobilyalar 

görülmektedir. Ayrıca burada da ortak bir yön olarak mekân açık bir biçimde kullanılmakta ara bölücü 

duvarlara rastlanmamaktadır. Bu mekânı diğerinden ayıran başlıca özellik ise yaşama alanındaki koltuğun 

gerekli zamanlarda duvardan çıkarılan bir sistemle yatak ünitesine dönüştürülmesidir. Her iki mekânda da 
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beyaz bir atmosfer hâkim olsa da iki vaka arasındaki bir diğer fark ise hareketli mobilyaların aynı firmalardan 

ancak farklı renk paletlerinde seçilmiş olmalarıdır.   

  

  

Şekil 7: Kategori 2 Vaka 2 
Kaynak: https://www.airbnb.com.tr/rooms/24146599?source_impression_id=p3_1572249017_45PD2zmigdQLE3Hd 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 
Kategori 3: Sahnelenen Ev 

Vaka 1:  

Kullanıcının kendini bir başkasının evine konuk gelmişçesine hissedebileceği bir atmosfer yaratan bu örnekte 

platformu kullanan ev sahibinin eski, çoğunlukla ahşap mobilyalarının bakım yapılıp kullanıldığı görülür. 

Bunlara ek olarak yeni eklenen öğelerinse yine İKEA ve benzeri firmalardan alınan uygun fiyatlı ve birbirleri ile 

kolay kombinlenebilen mobilyalar olduğu görülür. Böylece evde eklektik bir atmosfer yaratılmıştır. İçeride 

süregelen bir hayat olduğunu hissettirmek bağlamında eklenen bitkiler, desenli kilimler ve çeşitli 
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çerçevelerden yardım alınır. Özellikle ıslak hacimlerde evin eski donatılarına sadık kalındığı, kısmen yeni 

ürünlerden (kırmızı mini buzdolabı) yararlanıldığı anlaşılır. Sonuç olarak bu örnekte “oranın yerlisi gibi yaşa” 

mottosunun yaşatılmaya çalışıldığı söylenebilir. Her ne kadar bu konuda çabalanmış olsa da mekânın bir tür 

sahne etkisi taşıdığı da düşünülebilir.    

   

  

Şekil 8: Kategori 3 Vaka 1 
Kaynak:https://www.airbnb.com.tr/rooms/31371042?source_impression_id=p3_1572248985_tww7fjgKZmxR2cx3 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 
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Vaka 2: 

Bir önceki örnekten farklı olarak burada, evin eski haline ilişkin fazla veri bulunmamaktadır. Tavanlardaki 

kartonpiyerlerin korunduğu, balık sırtı parkelerin sistirelenip cilalanarak kullanılmaya devam edildiği, kapıların 

boyanarak korunduğu bu iç mekânda ıslak mekânlar ise tamamen yenilenmiştir. Hatta mutfağın açık planlı 

hale getirilerek salonla birlikte kullanılmaya başlandığı duvar izlerinde takip edilebilmektedir. Böylece daha 

ferah bir atmosfer kurgusu hedeflendiği düşünülmektedir. Ahşap detaylar dışında tamamen beyaz renkte 

kurgulanmış mutfaktaki kırmızı buzdolabı, diğer örnekte olduğu gibi, dikkat çekmektedir. Duvarlara asılmış 

olan yerel baharat ve otlarla birlikte yine bir tür etnik hava yakalanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla yine bu 

örnekte de mekânın eklektik bir karakteri olduğu söylenebilir. Yemek masasını çevreleyen birbirlerinden farklı 

sandalyeler Thonet ve benzeri ikonik, tarihsel tasarımları hatırlatır niteliktedir.  

  

Şekil 9: Kategori 3 Vaka 2 
Kaynak:https://www.airbnb.com.tr/rooms/plus/32443917?source_impression_id=p3_1572259587_AdyMOSYF96uMFxc2#modal 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 
 

Yaşama mekânında en fazla dikkat çeken öğe ise tavandan sarkıtılmış salıncaktır. Onun dışında hafif, ahşap, 

hasır bir sandalye, modern koltuk ve pastel renk paleti ile mutfakta da yakalanmaya çalışılan eklektik atmosfer 

bu defa antika görünümlü mobilyalar ve İskandinav kurgu ile devam ettirilmiştir. Mekânın diğer tarafını 

tarifleyen piyano duvarına ise çok sayıda bitki eşlik eder. Mekânın diğer odalarına da yayılan bu tutum 

atmosferin etkisini artırır niteliktedir. Cibinlikli bir yatağa yer verilen uyuma mekânına eklenen sandık ise yine 

eklektik tavra yerel atmosfer bağlamında referans verir. Moda’nın oldukça merkezi bir caddesinde yer alan bu 

14

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



Airbnb evinin içindeki aydınlık hava, caddenin karmaşası ve gürültüsü ile çelişmektedir. Daha sessiz sakin bir 

Moda sokağında olması beklenen bu ev uzun süreli kalışlara değil, kısa süreli konaklamalara uygun 

görünmektedir.   

 

  

  

Şekil 10: Kategori 3 Vaka 2 
Kaynak:https://www.airbnb.com.tr/rooms/plus/32443917?source_impression_id=p3_1572259587_AdyMOSYF96uMFxc2#modal 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 
 

İncelenen örneklerin her ikisinde de öne çıkan başlıca özellik yakalanan eklektik atmosfere ek olarak 

mekânların birer “yerel ev sahnesi” gibi tasarlanmış olmasıdır. Her ne kadar ilk örnekte eski eve ilişkin daha 

fazla veri sunuluyor olsa da eklenen parçaların nitelikleri evin bir sahneye dönüşmesine engel olamamıştır. 
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İkinci örnekte ise yapısal özellikler hariç evin eski kurgusuna ilişkin veriler kısıtlıdır. Bu nedenle sahne vurgusu 

daha belirgindir. 

Kategori 4: Yaşanılan Ev 

Vaka 1: 

Kullanıcıya içinde yaşanan bir ev vaat eden bu Airbnb seçeneği diğerlerinden farklı olarak üç katlı, arka bahçesi 

olan bir evdir. Moda’nın eski konut dokusuna referans veren bu yapı kısa bir süre önce renove edilmiştir. 

Binadaki eski döşeme, merdiven, ahşap camlı dolaplar gibi öğeler korunmuş, hatta yeni durumda 

vurgulanmıştır. Her mekânın oldukça ferah olduğu ve sadece gerekli mobilyalara yer verildiği görülmektedir. 

Şekil 11: Kategori 4 Vaka 1 
Kaynak: https://www.airbnb.com.tr/rooms/29506168?source_impression_id=p3_1572259698_lqv5bMluTaare6fo 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 

Özellikle mutfak ve banyoda dikkat çeken endüstriyel tavır bazı mekânların tuğla duvarlarında ve açıktaki 

tesisat sisteminin bileşenlerinde devam eder. Mutfakta her ne kadar endüstriyel bir atmosfer olsa da eklenen 

raflardaki yerel baharat ve otlarlar, asılan meyve fileleri ile ortam yine ev hissiyatını taşır. Mobilyalarda 

kullanılan pastel renk paleti, her mekânda seçilen tek bir unsura dikkat çekmek üzere ele alınmıştır.  
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Şekil 12: Kategori 4 Vaka 1 
Kaynak: https://www.airbnb.com.tr/rooms/29506168?source_impression_id=p3_1572259698_lqv5bMluTaare6fo 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 
 

 

Vaka 2: 

Platforma sunulan bu konutta mekânsal bir yenileme gözlenmemektedir. Ancak burada, platform kullanıcısı 

evinin bir odasını Airbnb aracılığı ile kiraladığı için gerçek bir “ev” kurgusunu okumak mümkündür. Önceki 

örneklerde geometrik desenli halıların yerini burada daha floral desenli halılar almakta, yaşama alanındaki 

mobilyalar arasındaki kitaplık ve mobilyalar mekânın sahibinden izler taşımaktadır. Bu vakanın odağı olan 

konuk odasına yerleştirilen bakır sandık, ibrik, tepsi gibi öğelerle burada bir tür “şark köşesi” vurgusu 

yapılmaktadır. Ayrıca burada misafirlere bir yatak değil açılabilir bir kanepe sunulmaktadır ve odanın aynı 

zamanda bir tür yaşam alanı olarak konuklara hizmet vermesi de planlanmıştır. Diğer örneklerden farklı olarak 

müşterek kullanılan banyoda steril bir vurgu bulunmamaktadır.      
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Şekil 12: Kategori 4 Vaka 2 
Kaynak: https://www.airbnb.com.tr/rooms/37452626?source_impression_id=p3_1572259619_8gb%2BlvSS25nzTISC 

(Erişim tarihi: 01.09.2019) 

Sonsöz: Yeni Bir Konut Bağlamında Airbnb Evleri; Moda Örneği 

İnsanların seyahatlarle ülkeler arası sınırları sıklıkla aşması sebebiyle hareketliliğin ve mobilitenin günden 

güne arttığı günümüz dünyasında evin sabitliği/kalıcılığı tartışmalı bir hal almıştır. Bu bağlamda, yeni bir 

barınma formu olarak kısa süreli ve geçici konaklama sunan platformlar (ekonomik nedenler ve yerel 

yaşantının bir parçası olmayı vaat etmeleri bağlamında) popülerleşmiştir. Zaten 21. yüzyılla birlikte evin geçici 

bir kimlik kazandığı iddia edilmekte ve Airbnb gibi çeşitli platformlar da bu geçiciliği destekler şekilde olanaklar 

sunmaktadır. Her gelir grubuna hitap eden farklı seçenekler öneren platformlardan olan Airbnb her ne kadar 
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“oranın yerlisi gibi yaşa” mottosu ile yola çıkmış olsa da pek çok yerde yerel bağlamını ve dokusunu, özellikle iç 

mekân organizasyonu anlamında kaybetmeye başlamıştır.   

Bu çalışmada incelenen Moda bölgesindeki Airbnb platformuna hizmet veren evlerde yerel bağlamın iç 

mekâna yansıması araştırılmış ve bu bağlamın varlık dereceleri irdelenmiş ve dört kategori oluşturulmuştur. 

Kategoriler arası bir karşılaştırma yapıldığında Airbnb platformunun çıkış noktası olan “oranın yerlisi gibi yaşa” 

mottosunun ev bağlamında düşünüldüğünde yalnızca son kategoride, yani yaşanılan evin ya da bir odasının 

kiralandığı senaryoda gerçekçi bir karşılık bulduğu söylenebilir. Üçüncü kategoride ise buna yaklaşıldığı ancak 

bunun adeta bir film sahnesi olarak ele alındığı iddia edilebilir. 

Sonuç olarak, Moda bölgesindeki örneklerin çoğunda Airbnb platformu evlerinin zamanla geçici barınmanın 

çok uzun süre popüler bir adresi olmuş olan otel odalarına dönüştüğü yorumu yapılabilir. Bunun 

nedenlerinden biri eski ve oldukça sıkışık bir konut bölgesi olan Moda’da otel, pansiyon yapılarına pek 

rastlanılmamasıdır. Bu tür konaklama birimleri sıklıkla Kadıköy bölgesinin sahil kısmında yer almaktadır. Ancak 

buradaki otellerin kent kimliği ile olan sınırlı ilişkisi veya çok eski ya da çok pahalı olmak üzere iki kategoriden 

oluşması, bu otellerin tercih edilebilirliğini lokasyonlarının merkeziliğine rağmen azaltır. Örneklerin önemli bir 

kısmı ise ev sahibi tarafından kullanıcılar için bir ev sahnesine yani sahte bir eve dönüştürülmüştür. Burada 

gözlenen temel olarak bu evlerin kullanıcı tarafından “kısmen” sahip oldukları yerellik (eklektik atmosfer 

bağlamında) ve konfor (yenilenen iç mekân) nedeni ile seçilmesidir. Kullanıcı perspektifinden bu durum otel 

odası konforunu yakalamanın yanı sıra yine/hala o yerel dokuya ilişkin kimi unsurlarla iç mekânda karşılaşmak 

olarak görülebilir.  

Gerçekçi bir yerel ev vaat eden örnekler ise oldukça az sayıdadır. Kullandıkları evlerini platforma sunan ev 

sahipleri bu senaryoda gündelik yaşantılarına devam etmekte olduklarından ziyaretçiler burada yerel kültürün 

iç mekâna yansıması ile de tanışmış olur. Ayrıca, Moda bölgesinde Airbnb platformları bağlamında bir açık 

olduğunu gözlemleyen yatırımcıların otel konseptinin çeşitli gerekliliklerini sağlamadan bu platform üzerinden 

müşteri odaklı bir mekânsal organizasyon oluşturduğu görülür. Kullanıcılar da buradaki geçici evleri 

kiralayarak hem kentin merkezi bir lokasyonunda kalabilmekte hem de yerel sokak kültürünü deneyimleme 

şansını yakalamaktadır. Ancak platformun uzun süre düsturu olmuş “oranın yerlisi gibi yaşa” sloganının artık 
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pek karşılığının olmadığı (en azından Moda’da) söylenebilirken konutun geçiciliği vurgusu bu platformda 

devamlılığını korumaktadır.  
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21. YY İÇİN YENİ BİR KONUT ÜRETİM MODELİ: COHOUSING

ÖZET 

Günümüzde konut üretimi hızla tekdüze, bilindik ve alışıldık süreçlerle gerçekleşme yoluna girmiştir. Kapitalist sistem, arz ve talep 
dengesini arz lehine değiştirir ve önceliği “arz”a verir. Konut üretimini oluşturan sürecin özneleri, arazi sahibi, yatırımcı, tasarımcı, 
bazen pazarlamacılardır. Bu süreç imar kuralları gibi yapılaşmanın biçimsel oluşumunu etkileyen parametrelerle ilerler. Bu sürecin 
içindeki tüm aktörler daha fazla arz üretmek ve tartışma götürmez biçimde daha fazla kar elde etme hedefindedirler. Süreçte arzın 
öncellenmesi, tasarımcı tarafından benzer bir kullanıcı tipi kabulü yapılmasına ve böylelikle arz eden kullanıcının tek-tipleşmesine 
yol açar. Bu tek-tipleşen süreç ve tek-tipleşen sonuç ürünler sadece mekâna yaygın bir durum da değildir. Arz edenin ekonomik 
tercihleri, üretim sürecinin benzerliğinden tek-tipleşir ve erişilebilir konut, belli bir gelir grubunun erişim alam içinde kalır. Bu sistem 
tökezlemeden işlemeye devam ettikçe -veya ettirildikçe- süreklilik gösterir.  
Tarihsel bağlamda kentli konutun farklı üretim biçimleriyle karşılaşılmıştır. 1928 yılında Moskova Moisei Ginzburg ve Ignatii Milinis 
tarafından tasarlanan Narkomfin Binası yeni bir sosyal düzenin mimarlıktaki karşılığını yansıtmayı hedefler. Bina anlayışın ardındaki 
temel ilke, kolektif fonksiyonlara karşılık gelen tüm alanların ortak alanlarda tasarlanmış olmasıdır. Batı ülkelerinde ortak kullanma 
sahip mekânları olan konut türleri, örneğin mutfak alanı birden çok kullanıcı tarafından paylaşımı yoluyla, farklı denemeler içerir. 
Buna benzer mekânsal ortaklık kuran konut denemelerine Kuzey Avrupa ‘da rastlanır. İsveç’te Mimar Sven Marcelius ve sosyal bilimci 
Alya Myrdal, Danimarka’da Jan Gudmand-Hoyer, Bodil Graye, konut mekânın ortaklaşması ve dolayısı ile mülkiyetin ortaklaşması ile 
ilgili öneriler geliştirmişlerdir. 
Ülkemizde bu tür deneysel konut üretimlerine rastlanmasa da yatırımcı kimliğinin değişmesine bağlı olarak geçici ve kalıcı mülkiyet 
öneren sistemlere rastlanır. Devlet eliyle üretilen konutlarda mülkiyet tekildir ve çeşitli gelir grupların erişimine olanak sağlanır. Tekil 
konut mülkiyeti saklı kalmak kaydıyla, kooperatifler eliyle üretilen konutlarda, arsa hakkı paylaşılır. Mülkiyet hakkının farklılaştığı bir 
başka konut tipi lojmanlardır. Mülkiyeti tek bir kuruma ait olup, kullanıcısının geçiciliğine dayanır.  
İçinde yaşadığımız günümüz kenti yoğunluk ve büyüme bağlamında postmetropol olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriği şu başlıklar 
oluşturur; küreselleşmenin tamamlanması, neo-liberal sistemin tam olarak devreye girişi, bütüncül kent planlamasının terki, parçacıl 
tasarım, emlak merkezli yatırımlar, 80’li yıllarda kıyıdan çekilen kapitalin kıyıya dönüşü, inşaat endüstrisinin gelişmesi: teknolojilerin 
mega strüktürler kolayca inşa edebilmesi, mimarlığın «sosyal mühendislik» misyonundan giderek uzaklaşması, yeni yetimlerin 
ortaya çıkışı: yaşlanan nüfusun yaşam alam, mülteciler / romanlar / prekarya: kent yoksulları. 
Yukarıda dile getirilen sorunlar için önerilen çözümlerden biri de kent kolektifinin yeniden tanılanmasıdır ve çözümlerden en 
görünür ve radikal bir değişiklik önerisinde bulunarak gerçekleştirilen Co-Housing uygulamalarıdır. Bu konutun üretilmesinde yeni 
bir örgütlenme önerisi sunmaktadır. Barınma ihtiyacım piyasa aygıtlarının dayattığı / önerdiği finans ve sahip olma modellerinden 
farklı şekilde örgütlenmeyi ve finanse etmeyi önerir. Co-Housing bir konut üretim modeli olarak demografik çeşitliği içinde 
barındırmayı, özel ve kolektif olanı aynı anda mekânsal ve donatısal olarak ortaklaştırmayı hedefler. Bu çalışmada, yeni konut üretme 
biçimi olarak bu model, uygulaması gerçekleşmiş örnekler üzerinden tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: CoHousing, Konut Hakkı, Erişilebilir Konut, Postmetropol, Kolektif Üretim 

A NEW HOUSING MODEL FOR THE 21st CENTURY: COHOUSING 

ABSTRACT 

Today, housing production has rapidly entered the path of realization through uniform, familiar and familiar processes. The 
capitalist system changes the balance of supply and demand in favor of supply and gives priority to “supply”. The subjects of the 
process that make up the housing production are landowners, investors, designers, and sometimes marketers. This process 
proceeds with parameters that affect the formal formation of construction, such as zoning rules. All actors in this process aim to 
generate more supply and indisputably earn more profit. Initialization of supply in the process leads to a similar acceptance of the 
user type by the designer, thereby uniformizing the supplied user. This uniformizing process and uniformized products are not only 
common to space. The economic preferences of the supplier become uniform from the similarity of the production process and 
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accessible housing remains within the reach of a certain income group. This system is continuous as long as it continues to operate 
without stumbling. In the historical context, different production forms of urban dwelling have been encountered. The Narcomfin 
building, designed by Moscow Moisei Ginzburg and Ignatii Milinis in 1928, aims to reflect the architectural response of a new social 
order. The basic principle behind the understanding of the building is that all areas corresponding to collective functions are 
designed in common areas. Types of dwellings with common use spaces in Western countries, for example, the kitchen area 
involves different trials by sharing by multiple users. Housing trials that have established similar spatial partnerships are found in 
Northern Europe. Architect Sven Marcelius and social scientist Alya Myrdal in Sweden, Jan Gudmand-Hoyer, Bodil Graye in Denmark 
have developed proposals for the co-ownership of the residence and hence the ownership of the property. Although such 
experimental housing productions are not encountered in our country, systems offering temporary and permanent property are 
encountered due to the change of investor identity. In single residences, the property is singular and access to various income 
groups is provided. The right of land is shared in the houses produced by cooperatives, provided that the single residential property 
is reserved. Another housing type where the right to property differs. Its ownership belongs to a single institution and is based on 
the temporary of its user. The city we live in today is defined as a postmetropolis in terms of density and growth. This content creates 
the following titles; the completion of globalization, the full introduction of the neo-liberal system, the abandonment of holistic 
urban planning, fragmentary design, property-centered investments, the return of capital from the coast in the 80s to the coast, the 
development of the construction industry: the ability to easily build mega structures of technologies, «social engineering» of 
architecture gradually diverging from the mission, the emergence of new orphans: the aging population's life cycle, 
refugees/novels/precarity: urban poor. One of the proposed solutions for the problems mentioned above is the redefinition of the 
city collective and Co-Housing applications, which are carried out by proposing a most visible and radical change from the solutions. 
It offers a new organization proposal in the production of this residence. Sheltering needs to organize and finance differently from 
the models of finance and ownership imposed/proposed by market devices. As a housing production model, Co-Housing aims to 
accommodate the demographic diversity and to jointly combine the private and collective spatially and equally. In this study, this 
model, as a new form of housing production, will be discussed on the examples that have been implemented. 
Keywords: CoHousing, Right to Housing, Accessible Housing, Postmetropol, Collective Production 
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21. YY İÇİN YENİ BİR KONUT ÜRETİM MODELİ: COHOUSING

Çalışma Avrupa’da yaygınlaşma yolunda olan ülkemizde henüz bir örneği olmayan, yeni bir konut üretim 

biçimi olan, CoHousing oluşumunu tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümünde CoHousing 

oluşumu, nedenselliği tanımlanacak, geçmişte bu oluşuma benzerlik gösteren öncülleri tanıtılacak, CoHousing 

oluşumunun ekonomik bağlamı incelenecek ve son bölümde günümüzdeki CoHousing uygulamalarından 

örnekler verilecektir.  

1. Co-Housing Oluşumunun Tarihsel ve Sosyo-Ekonomik Gelişim Süreci

1.1. CoHousing Oluşumunun Tanımı 

Bireyler davranışlarını, alışkanlıklarını ve ideallerini konutlarında nasıl yaşadıkları ile sergiler. Konut biçimleri 

kentli kimliğini dışa yansıtmakta ve kültür ve yaşam biçimlerinin manifestoları haline gelmektedir. Konut 

projeleri günümüzde yeniden önem kazanmış ve nerede üretildiğinden daha çok, nasıl üretilmekte olduğu 

sorusu öne çıkmıştır.  

CoHousing genel olarak müşterekleşme üst başlığının altında yer alan bir oluşumdur. Siyaset ekonomisti 

Massimo De Angelis’e göre (aktaran: Tan,2017) müşterekler, var olan birçok, çoğunlukla küçük mücadeleyi 

temel alıp dile getirilmesine yardımcı olan ve bunların kapitalist toplumu alt etme güçlerinin olduğunu bilen 

yeni bir siyasal söylem oluşturmanın bir aracıdır. De Angelis, müştereklerin paylaştığımız şeylerden ibaret 

olmayıp bir ortaklaşmacılık tarzı olduğunu açıklamak için üç aşama tanımlar:  

1)Kaynakların toplanıp bir bireyler topluluğuna ulaştırılması;

2)Daha sonra bu topluluğun bir topluluk duygusu oluşturması ya da keşfetmesi;

3)Bunun sonucunda oluşan “ortak var olma” şeklindeki toplumsal süreç.

Müşterekleşme pratiklerine mimarlık çerçevesinden baktığımızda, mimari ve tasarım araçları ile sosyal adalet 

savunusuna katılmak, kolektif üretim formları, alternatif heterojen ekonomiler yaratmak, destek mimarlığı gibi 
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ufak toplulukların mekânsal hak mücadelesine katkıda bulunmak; sosyal toplulukların birleştiği bu gibi 

pratikleri oluşturmaktadır (Tan,2017). 

21. yy. kenti, metropolis sonrası bir duruma karşılık gelen postmetropolis kent olarak adlandırılabilir. Konut

hakkı postmetropolis’te, barınma hakkından yatırım aracına dönüşmüştür. Küreselleşmenin tamamlanarak, 

neo-liberal sistemin tüm piyasalarda etkin olması, kent planlamasında bütüncül bakışın terkedilmesi, emlak 

merkezli yatırımlar (property-led investments), 70 sonrası  Ortadoğu’dan gelen faizli para girişinin konut 

sektörünü kontrol etmesi, 80’li yıllarda kıyıdan çekilen kapitalin kıyıya dönüşü, (Londra-  Docklands, Baltimore, 

Charles Centre (ABD), Poble Nou-Barselona), inşaat endüstrisinin gelişmesi, teknolojilerin mega strüktürler 

kolayca inşa edebilmesi, ve son olarak mimarlığın meşruiyetinin tartışmalı hale gelmesi ve “sosyal 

mühendislik” misyonundan giderek uzaklaşması postmetropolis kentini hazırlayan parametreler olmuştur.  

Barınma ihtiyacının piyasa temelli olarak karşılandığı model, uzun vadeli bir konut üretimi ve tüketimini 

karşılayamayacağı açıkça görülmektedir. Yeni göçerlerin ortaya çıkışı, artan hareketlilik, ev ve iş yeri arası 

mesafelerin sürdürülemezliği, küresel ısınma ve kente yansımaları, yeni yetimler olarak adlandırılan yaşlı 

nüfusa yeni yaşam alanları önerilmemesi, öğrencilerin barınma problemi, yeni bir konut üretim modelinin 

tartışılmasını gündeme taşımaktadır. 

Postmetropolis’ in yeni aktörleri vardır. Bu aktörler önceden tanımlanmayan ve postmetropolis döneminde 

ortaya çıkan aktörlerdir. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

• Mülteciler / romanlar / prekarya: kent yoksullar

• Prekarya: düzenli olarak düzensiz bir işte çalışanlar

• Çigeçalar (çift gelirli çocuksuz aileler)

• Yuppiler

• Teknokratlar

• Üst düzey yöneticiler

• Yeni yetimler (çocuklarının terk ettiği yaşlılar)

• Gönenç bağımlısı gettolardır.
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“Kent Hakkı” tüm bu ekonomik ve sosyal yapının büyük dönüşümüne karşı direnme stratejilerini içeren ve 

günümüzde daha çok gündeme getirilmesi gerekli hale gelen bir hak olarak tanımlanabilir. Kentin nasıl ve kim 

tarafından kullanacağı, savunulacağı, dönüşümünde kimin söz hakkı olacağının içeriği kent hakkı kavramının 

içeriğidir. Keyder,2018 s:16). Keyder kavramı şöyle tanımlar: “Kent hakkı, oturulan yere sahip çıkma, konuyla ilgili 

tartışmaya dahil olma, kamu alam, inşaat, toplu taşıma, kentin planlaması üzerine fikir yürütme hakkıdır.” 

(Keyder,2018 s:11) 

CoHousing konut üretimi için konvansiyonel konut üretimine bir alternatif olarak ortaya çıkan, kendi kendine 

organize olan, topluluk odaklı ve sosyal, finansal ve mekânsal olarak sürdürülebilir bir örgütlenme önerisi 

olarak tanımlanabilir. Bu topluluğun üyeleri çoğunlukla, yeni bir yaşam önerisine sahip bir toplumun 

oluşturmasına niyetlenen, mevcut bilindik bir konut üretim mekânizmalarına alternatif oluşturan bir 

örgütlenme biçimini kabul etmiş bireylerden oluşmaktadır. Bu örgütlenme biçimi kendi topluluk grubunun 

dışında içinde bulundukları mahalleyi ve nihayetinde şehrin yeniden şekillenebilme olasılığını hedef olarak 

seçerler. CoHousing konut yapılarının üretim süreçleri, işbirlikçi ve kendi kendini yöneten bir sosyal mimariyi 

vurgular. Bu yapı toplum odaklı bir yaşam vizyonunu, paylaşımcı planlama ve yönetim yoluyla paylaşır. 

Ekonomik açıdan var olan sistemlere ve spekülasyonlara karşı, çeşitlilik gösterseler de uygun fiyat güvencesi 

için çalışırlar (LaFond, Honeck, Suckow,2012).  

Avrupa’da CoHousing oluşumunun görünümü her yıl daha çeşitli ve yaratıcı hale gelmektedir. Yine de 

insanların sadece küçük bir yüzdesi şu anda bu tür toplum odaklı konutta yaşamaktadır, ancak yine de büyük 

ve artan talebin varlığı bilinmektedir. "CoHousing" özünde bir konut sahiplenme biçimi olarak karşımıza çıksa 

da sahiplik durumları çeşitlenmektedir. Aynı zamanda yerel konut kiraları ve arazi kulanım politikalarında 

uygun fiyat için bir itici kuvvet olmaktadır. 

CoHousing projelerinde bireyselleşme talep edilir hale gelmiştir ve bu duruma yanıt aranmaktadır. Ancak 

birey hangi toplumun üyesi olarak bireyselliğini arayacaktır. İyi komşular topluluğu içinde mi veya proje veya 

mekân paydaşı olarak mı? Yemeklerini mi veya gelirlerini mi paylaşacaklar? Kaç kişilik bir topluluk olacaklar, 

komşuluk ilişkisi hangi araçlar üzerinden yaşanacaktır? Tüm bu sorular kendi kendini yöneten bir yönetim 
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anlayışının içindeki demokratik yaklaşım ve uygulamalarla gerçekleşmekte ve gerçekleşmesi planlanmaktadır. 

Paylaşımcıların organizasyondaki üstleneceği özellikleri kendi becerileri ile oluşması düşünülür. Kentlerin daha 

sürdürülebilir kentler olmasında, kendi kendine organize olabilen konut projeleri bir olasılık olsa da 

ekonomik, sosyal ve ekolojik parametreler çözülmeden bu oluşumu gerçekleştirebilmek oldukça güçleşecektir. 

Yeni bina toplulukları, geleneksel veya yeni kooperatifler, kırsal komünler, kuşaklararası konut projeleri ve 

kendi kendine inşa, CoHousing projelerinin tipolojik çeşitliliğini göstermekte ve neredeyse tüm Avrupa da 

görülmektedir. Ancak Avrupa coğrafyasında önemli öncülük görevlerini üstlenseler de politik karar alma 

örgütleri henüz bu durumu bir alternatif olarak görmemektedirler.  

1.2. Co-Housing için Erken Örnekler 

Çalışma ve işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılan konut uygulamaları erken on dokuzuncu yüzyılın, 

işbirlikçi projelerinden kimileri güncel CoHousing projelerinin öncüleri olarak anlaşılabilir.  

Tek sosyal değişim temelli konutlara ilk model, sosyalist teorisyen Charles Fourier (1772-1837) tarafından 

önerilen ve "Falanstery" Konut projesidir. (Phalanx) Erken sosyalizmin destekçisi olan Fransız fabrika sahibi 

Jean-Baptiste Godin (1817-1889), Fourier'in tasarımını alır ve 1859'da demir dökümhanesinin yanında 

bulunan 1500 kişi için yerleşim kompleksi olan Fransız kasabası Guise'deki Familistère ile hayata geçirir. Proje 

içinde okul binaları, bir kreş, bir hamam ve bir tiyatro olan üç konut kompleksinden oluşuyordu. Buna ek 

olarak mutfaklar, salonlar, restoranlar, tavernalar, dükkanlar, domuz ve tavuk çiftlikleri bulunan binalar 

bulunmaktaydı. Fourier'den farklı olarak, Godin, aileyi parçalamak istememiştir. Kadınlar teoride erkeklere 

eşitti, ancak fabrikada çalışmadıkları için çoğu işsiz kaldı.  

Bir başka erken örneklerden biri de Robert Owen'ın İskoç New Lanark projesi bugün hala çalışan "endüstriyel 

köyüdür”. 1968 yılına kadar faaliyette olan New Lanark fabrikaları, pamuk değirmenleri ve değirmen işçileri 

için konut inşa eden David Dale tarafından Clyde Nehri üzerindeki bir köyde 1786 yılında kurulmuştur. Dale'in 

damadı Robert Owen'ın da bulunduğu bir ortaklığa ait olan New Lanark, başarılı bir iş ve ütopik sosyalizmin 

en önemli örneği ve kent planlamasının tarihsel gelişiminde önemli bir eşik olarak bilinmektedir. New 
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Lanark'ın Owen'ın uyguladığı sosyal ve eğitim reformları için uluslararası bir ün kazandı. New Lanark, 

dünyadaki ilk Bebek Okuluna, çalışan annelere yönelik bir kreşe, ücretsiz tıbbi bakıma ve yetişkinler için akşam 

sınıfları da dahil olmak üzere çocuklar için kapsamlı bir eğitim sistemine sahipti. 10 yaşın altındaki çocukların 

Değirmen'de çalışmasına izin verilmedi. Boş zaman ve rekreasyon unutulmadı; Topluluğun yararına konserler, 

danslar, müzik yapımı ve hoş düzenlenmiş alanlar vardı (Bell, Colins, Rose,1972). 

Genellikle bu erken modeller kullanıcı katılımcı olmaktan çok hayırsever kişilerin katılımına dayanmaktadır. 

Rusya ya Tolstoy’dan esinlenen gruplar “köy komünlerini” kurarlar. Berlin’in dışında “Eden” adlı meyve 

bahçeleri açılır ve çalışma ve yaşama alışkanlıklarında değişime yol açar. Aynı biçimde kentsel tarım, 

Stockholm, Berlin, Kopenhag, Viyana ve başka yerlerde, kooperatifçilik, kiralama ve özel mülkiyet gibi sahiplik 

yapıları aracılığı ile oluşturulan projeler gerçekleşmekte, şehir içi konut bloklarında bahçecilik faaliyetleri 

yapılmaktaydı. Bu modeli içeren, modern bir komüniteryan önerisi içeren bir toplu konut projesi, Hans 

Scharoun’un tarafından tasarlanmış ve Breslau, Centennial Sergisinde 1929 yılında, “en Einküchenhaus (Bir 

Mutfak Bina) ismi ile tanıtılmıştır. Ancak bu tür bir konut tipinin ilk başlangıcı 1903 yılında Kopenhag’da, Otto 

Fick tarafından tasarlanan Service House’a kadar gitmektedir. Bu konut biçimi Avrupa’nın pek çok kentinde 

tekrarlanan bir konut tipolojisi olarak görülmektedir (Bkz.Tablo.1.). 

1.2.1. “En Einküchenhaus” Projesi 

Einküchenhaus ‘un arkasındaki temel fikir, çok aileli bir konutta veya bir konut kompleksi içinde merkezi bir 

mutfağın konumu ile dairelerde özel mutfakların ortadan kaldırılmasıdır. Daireler, genellikle bodrum katında 

ya da zemin katta yer alan bir mutfak ve telefon hattı vasıtasıyla merkezi mutfağa bağlanacaktı. Ortak mutfak 

ücretli personel tarafından çalıştırılarak, sakinlerin menü seçmesi ve yemek siparişi vermesi sağlanacaktı. Bu 

tür binaların çoğunda ortak yemek salonları da bulunuyordu ve temel konseptleri koruyarak dairelerde acil 

durumlar için büfe ve küçük gaz ocakları da bulunacaktı. Merkezi mutfaklı konut örneklerinin neredeyse 

hepsinde, çatı bahçeleri ve çamaşırhaneler gibi diğer ortak hizmetler ve kolaylıklar sağlandı. Binalarda 

mağazalar, kütüphane ve kreşler bulunmaktaydı. 20. yüzyılın başında, yeni mobilyalar arasında merkezi ısıtma, 
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sıcak su temini, çöp kanalları ve ev içi kullanım için hortumlu merkezi bir elektrikli süpürge; sakinlere çeşitli 

diğer hizmetler de sunuldu (Uhlig, 1979). 

Çeşitli mülkiyet ve örgütlenme biçimleri, işçi konutuna yönelik reformist fikirlerden yola çıkarak, ortak tesislerin 

maliyetlerini, dairelerin daha küçük boyutuyla ve merkezi işletmeyle telafi edilen projelerin temelini oluşturur. 

“Einküchenhäuser” daha iyi durumda olan orta sınıfa hem özel hem de kooperatif bazında şehrin ortasında 

alternatif bir yaşam tarzı sundu. Gerçekten inşa edilen Einküchenhäuser’ in bir avuç, politik ve mimari 

söylemler bağlamında ortaya çıktı. Bununla birlikte, merkezi ekonominin bu projeleri çoğu zaman kısa sürede 

başarısız oldu. Daireler daha sonra ayrı mutfaklarla donatıldı ve merkezi çamaşırhaneler gibi bazı özellikler 

kooperatif konut biçiminde korunup yeniden ortaya çıkmasına rağmen, kısmen diğer kullanımlara uyarlanmış 

ortak alanlarla donatıldı. Dışarıdan, bu binalar şehir manzarasının geri kalanından sıyrılmaz, bu nedenle 

reformda büyük ölçüde unutulmuş, başarısız deneyimler olarak kabul edildi (Uhlig, 1979). 

Einküchenhäuser Konut tipinin Avrupa dışında Moskova’daki örneği, 1928'de başlayıp 1932 de bitirilen Halkın 

Finans Komiserliği (Narodnyo Kommissariat Finansov'un) çalışanları için, toplu konutlara ev sahipliği yapmak 

üzere, Moisei Ginzburg ve Ignatii Milinis tarafından tasarlanan Narkomfin Konutlarıdır. 1932 yılında 

tamamlanan Narkomfin, Konstrüktivist gündelik yaşamı yeniden icat etme amacına cevap veren 

gerçekleştirilmiş mimari eserlerden biridir. Tipolojik olarak Yeni Sosyalist idealleri somutlaştıran deneysel 

yapıdır. Bina anlayışının ardındaki temel ilke, kolektif fonksiyonlara karşılık gelen tüm alanların ortak alanlarda 

tasarlanmış olmasıdır. Okumak, yemek yapmak, çocuk yetiştirmek, spor yapmak, hepsi geleneksel apartman 

dairesinden çıkartılarak, içinde mutfak, kreş, kütüphane ve spor salonu barındıran ortak alanlara taşınmıştır. 

Üst çatı aynı zamanda ortak bir rekreasyon alanı olarak da işe yarar. Bireysel mekânlar, örneğin uyku, tuvalet 

ve banyoların yanı sıra çalışma ve bireysel araştırma alanları da ayrı bir bloktadır. Pişirmenin toplumsal bir 

faaliyete dönüşmesi, kadınların hane halkı sorumluluklarından kurtarılmasına ve çift ilişkilerinin 

özelleştirilmesini sorgulamasına da olanak sağlayacaktı. Stalin'in iktidara gelmesinden sonra, Narkomfin’in 

ortak kullanım alanları düştü ve sakinler tarafından mutfaklar tekil dairelere eklendi (Lucarelli,2016). 
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Tablo.1. 1903-1934 Aralığında “Einküchenhäuser” Tipolojisinde Tasarlanan Konutların Tablosu.(Avrupa ve 
Moskova) 

Kaynak: Single Kitchen House Maddesi, wikipedia özgür ansiklopedisi 

Bina İsmi Yapım Yılı 
Bitiş 
Yılı] 

Mimarı Organizasyon Türü 

1. Service House Kopenhag 1903 1942 Otto Fick Ortaklaşa özel yatırım  

2. Hemgården Centralkök Stockholm 1906 1918 Georg Hagström, Fritiof Ekman Özel Yatırım 

3. MCU de Charlottenburg Berlin 1908 1913 Kurt Jähler Özel Yatırım  

4. MCU Lichterfelde Berlin 1909 1915 Hermann Muthesius Özel Yatırım,  

5. MCU Friedenau Berlin 1909 1917/18 Albert Gessner Özel Yatırım,  

6. Homesgarth (Solershot House) 
Letchworth 

1909/10 ?? Clapham Lander Koperatif 

7. Amerikanerhaus Zürih 1916/17 j. plans Oskar Schwank Sanatçı Kooperatifi  

8. Ledigenheim Dulsberg Hamburg 1921 ?? Fritz Schumacher Kamu Mülkiyeti 

9. Heimhof Viyana 1922/1926 1934 Otto Polak-Hellwig Kooperatif 

10. Het Nieuwe Huis Amsterdam 1927/28 ?? Barend van den Nieuwen Amstel Kooperatif 

11. Narkomfin Moskova 1928 1932 Moisei Ginzbourg, Ignatij Milinis Kamu Mülkiyeti 

12. Maison des célibataires Breslau 1929 ?? Hans Scharoun Sübvansiyonlu özel 
girişim 

13. Boarding house de l'ouest Hamburg 1930/31 1933 Rudolf Klophaus,August Schoch, 
Erich zu Putlitz 

Özel Yatırım 

14. Kollektivhuset, Stockholm 1932/1935 1945 Sven Markelius Özel Yatırım 

15. Isokon Building Londra 1933/34 1970 Wells Coates Özel Yatırım 

1.3. Günümüzde CoHousing 

CoHousing projelerin sayısı Avrupa’da son yıllarda artmaktadır. İşbirliğini kendi konut ortamlarını geliştirmek 

için kullanan yeni modeller, kullanıcı gruplarının artan çeşitliliğinden beslenmekte ve sonucunda mimari ve 

sosyal beklentileri zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu yeni model türleri, satış yönelimli olanlardan, 

işbirlikçi yaşamı ön plana alan paydaşlar arasında geniş bir yelpaze sunmaktadır. Kooperatifler olarak 

düzenlenen "kiralık" binalar, konut hedeflerini genellikle cinsiyet eşitlikçi bir biçimde, yaşlanan nüfusun veya 

çocukların yaşam tarzlarını ayırmadan, saygıyla karşılayıp onlara ortak alanlar önermektedir. Aynı zamanda 

mimarlığa saygı duyarak, orta sınıf ailelerin ve genç sanatçıların sosyal çevrelerini yaratabilmeleri için de 
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mekânlar sunulabilmekte, engelli kişiler için konut çözümleri önermektedir. Sosyal sınıflar içinde en çok ihmal 

edilenler, göçmen kökenliler ve alt gelire sahip olanlardır. Ancak yine de uzun vadede kendi-kendine-organize 

projelere artan ilgi, piyasa odaklı konut projelerinin üstesinden gelebilecek kapasitede büyümektedir. Özellikle 

Almanya, Avusturya ve İskandinavya’da, belediye konut şirketleri ve bina ve ev sahipleri olarak birlikte yaşama 

ilgilenen topluluklar arasında ortaklığa dayalı modeller geliştirilmektedir (Droste, Knorr-Siedow,2012). 

CoHousing projeleri gerçekleştirmek için koşullar, örneğin dışardan ve yukardan çeşitli gibi faktörlerin bir 

etkileşimi ile sonuçlanır (pazar ve hükümet politikaları). Olasılıklar aynı zamanda "içeriden ve aşağıdaki" 

(günlük yaşam ve deneyim) gelişen projeler olmak üzere geleneksel ve kültürel kalıplardan etkilenir. 

CoHousing grupları, onların toplum yönlendirme ve mevcut durumu değiştirmek için genellikle piyasa güçleri 

ve konut politikalarını aşarlar. Daha liberal pazara sahip ülkelerde- İspanya, İtalya ve İngiltere gibi- hükümet 

organları ve CoHousing projeler arasında çok az iş birliği görülebilir.  Bu projelerde sahiplik odaklı orta sınıf ve 

sosyal olarak dezavantajlı gruplar bir araya getirilebilir. Bu arada, bazı şehirler kendi arsa tahsisi ve konut 

inşaatı programlarının ana ilkesi olarak CoHousing oluşumunu benimsemiştir. Freiburg Tübingen ve 

Amsterdam gibi şehirler CoHousing sosyal ve mimari hedefleri ile hem desteklenen sürdürülebilir bölgelerini, 

geliştirme potansiyelini göstermektedir. Kendinden düzenlenen ağlar, bu tür projelerin başarısında önemli bir 

rol oynamaktadır (Droste, Knorr-Siedow,2012) .  

Kamu modelleri ve platformlar, yöntemlerine ilişkin tartışmalar ve süreçler, CoHousing projelerinin paydaşları 

ile politikacılar, hükümet yetkilileri ve finans uzmanlarının tartışabilmelerini mümkün kılmaktadır. Örneğin 

kurumlar, bankalar ve bu hizmetlerin modelini destekleyen vakıflar finansman, arsa ve inşaat piyasalarına 

erişim sağlamak için önemlidir. Ancak sadece Almanya ve İsviçre gibi İskandinavya dahil birkaç ülkede bu 

kurumlar vardır.  
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1.4 CoHousing Modelinin Ekonomik Planlama Türleri 

Sivil inisiyatiflerin gerekli yatırıma ulaşması için en yaygın yöntem banka kredileridir. Bu ortam içerisinde yeni 

finansal aktörler ve etik bankalar güçlü ve sürdürülebilir finansal örgütlenmeyi sağlarken inisiyatiflerin 

değerlerini de desteklemektedir. Aynı zamanda spekülasyon karşıtı kuruluşlar da sermaye oluşturma ve başka 

projelere de gerekli fonu sağlama konusunda yardımcı olmaktadır. Kitlesel fonlama platformları, web tabanlı 

uygulamalar ile büyük bir çoğunluğa ulaşarak destek mekânizması olarak çalışmaktadır. Yapılan 

kampanyaların şeffaflığı ve girişimlerin bu konudaki deneyimleri sayesinde başka coğrafyalardaki projeler için 

yol gösterici ve ilham verici olabilmektedir (Patti ve Polyak, 2017:13). 

1.4.1 Etik Bankalar ve Spekülatif Olmayan Kuruluşlar (Ethical Banks) 

Geleneksel bankaların kar odaklı yaklaşımları sivil inisiyatiflerin sermaye oluşturması konusunda 

ortaklaşmamaktadır. Ortaya çıkan alternatif finansal kurumlar, birincil öncelik olarak sosyal faydayı 

önemsemektedir. Ekonomik krizlerden sonra özellikle sivil inisiyatiflerin fon oluşturma konusunda başvurduğu 

kurumlar, geleneksel bankalardan etik bankalara kaymıştır. Arz sayesinde ortaya çıkan sermaye, katlanarak 

büyümekte ve yeni yatırımlar ile sivil inisiyatiflere daha fazla olanak sağlamaktadır.  Etik bankaların yanı sıra 

kamu yararının korunmasını öncelik olarak benimseyen The Stiftung Edith Maryon (İsviçre) gibi kuruluşlar da 

sermaye oluşturmada farklı bir yöntem önermektedir. Emlak sektöründe yapılan yatırımları uzun vadede 

kullanacak kiracılara maddi olarak erişilebilir ücretler ile kiralayarak, kooperatif örgütlenmesinde, mekânsal ve 

finansal planlama açısından yeni olasılıklar sunmaktadır. 

Kooperatifler ekonomik modellerini planlarken, üyelerinin kredi ve paylarını ileride gerçekleşecek olan 

projelere sermaye oluşturmak amacıyla kullanmaktadırlar. ExRotaprint kooperatifi spekülatif olmayan 

ekonomik modeli ile diğer kooperatifler tarafından örnek alınmaktadır (Brahm, Schliesser, 2017). 

Küçük örgütlenmeler, etik bankalar ve kuruluşlar açısından, uzun vadede ortaya çıkan önemli sorun, sermaye 

olarak istikrarsız ve zayıf gözükmeleridir. Bu durum için üst kolektif örgütlenme ile ortak sermaye oluşturması 
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ve ekonomik olarak destek görmeyecek bölgelerdeki çalışmaların da bu sermaye ile aşılması öngörülmektedir 

(Grauvogel,2017). 

1.4.2. Kitlesel Fonlama Platformları (Crowdfunding Platform) 

Kitlesel fonlama inisiyatifleri, CoHousing modelini kolektif olarak destekleyerek kaynak oluşturmayı 

sağlamaktadır. Genellikle web tabanlı platformlar ile erişilebilir olan kitlesel fonlama kampanyaları 

gerçekleştirerek, inisiyatiflere geniş bir çerçevede destek sağlamaktadır. Bu platformlar, bağış esaslı, ödül 

esaslı ve yatırımlı bazlı olmak üzere 3 farklı biçimde örgütlenmektedir. Bağış esaslı fonlamalar kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlara, eğitim ve bilimsel araştırma projelerini desteklemek amaçlı kullanılmaktadır.  Ödül 

esaslı fonlama düzeninde finansal katkı, şimdi veya gelecekte yapılan katkı oranında geri dönüş beklentisi 

üzerine yapılmaktadır. Yatırım bazlı fonlamalar ise, öz kaynak bazlı ve borç verme bazlı olmak üzere 2 türlü 

düzenlenmektedir. Öz kaynak bazlı fonlamalarda yapılan katkı karşılığında mülkiyet verilmekte iken, borç 

verme bazlı uygulamalarda alınan katkı taksitlendirilerek geri ödenmektedir (Mazur,2017). 

1.4.3. Müşterek Kurumlar ile İş Birliği (Working with Institutions) 

CoHousing sürecinde özellikle arsa bağışı gibi durumlarda, maddi bağış olarak yardım dışında ayni yardım 

yapan kurumlar bulunmaktadır. Yerel inisiyatiflerin yaptıkları girişimler yerel yönetimler tarafından 

desteklenmektedir. Aracı kuruluşların da katılımı ile kentsel planlar yerel yönetim ile birlikte halk tarafından 

belirlenir. Aracı kuruluşların varlığı doğrudan yerel yönetim ile bağlantıyı sağlamaktadır. Oluşturulan 

programlar ile aracı kurumlar kamu yararına yapılan çalışmaların finansal altyapısını düzenlemeye yardım 

etmektedir (Baioni,2017). 

2. Örnekler

Bugün Avrupa’da rastlanan CoHousing projeleri çeşitli içeriklerde yapılabilmektedir. Bunlar; kuşaklararası 

konut kooperatifleri (Berlin, Basel), yaşamın ikinci yarısı için eş planlamalı CoHousing (Stockholm), ekolojik 

bina ve uygun satın alınabilir konut (Brüksel), bina toplulukları ile mahalle gelişim projeleri, (Tübingen), 

engelli veya engelsizleri kapsayan entegre konutlar (Milano), konut otoriteleri yatırımcı ve konut projeleri 
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arasında bir kooperatifleşme, (Viyana), uzun vadeli borçlanma ve kolektif konut üretimidir (Amsterdam) 

(LaFond, Honeck, 2012). 

Aşağıda üç adet CoHousing projesi örneklenecektir. Bunlardan biri Almanya Berlin’de bulunan Spreefeld 

CoHousing Projesi, ikincisi İspanya Barselona kentinde gerçekleşmiş olan La Borda CoHousing projesi, 

üçüncüsü ise Almanya Berlin’de Urban Big Yard CoHousing projesidir.  

2.1. Spreefeld Berlin CoHousing Projesi 

Bu proje Berlin, Spree Nehri kıyısında uygulanan öncü projelerden biridir. Carpaneto Architekten, Fatkoehl 

Architekten, BARarchitekten mimarlık ofisleri tarafından tasarlanmış, 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu alan 

ilk olarak bir tarım alanı iken endüstri devrimi ile birlikte bir endüstri bölgesi haline gelir. Daha sonra Doğu ve 

Batı Berlin ayrıldığında, tam da sınırda, “kimsenin yeri” haline gelir. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra burası 

sahipsiz olduğundan, gecekondu ve müzik kulüpleri tarafından kullanılır. İlk olarak yatırımcılar Spree nehri 

kenarında yatırımı cazip bulduklarında yerel kent aktivistlerinin tepkileriyle karşılaştılar. Daha sonra sivil 

inisiyatifler burada bir vakıf çerçevesinde halka açık çeşitli biçimlerde yaşam, çalışma, bahçecilik faaliyetleri 

başlatırlar ve çok fazla katılım sağlarlar. Burası özel bir nokta haline gelir ve kente katılımını ve gelişimini 

sağlamak adına federal hükümet yeri alır ve vakfa bağışlar. Kolektif olarak üretilen bu yapımda sübvansiyon 

kullanılmamıştır. Burayı hayata geçirenler aslında deneysel bir iş birliği süreci içinde bu projeyi 

gerçekleştirirler.  
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Resim.1. Spreefeld projesi mimari diyagramı-URL1- 

Sprceacker Derneği inşaat biter bitmez kurulur. Kâr amacı gütmeyen ve gelişmekte olan kamu kıyı yolu da 

dahil olmak üzere, araçsız bir alan haline gelmiştir. Ortak tasarım ve ortak yönetimli uzun vadedeki kooperatif, 

mahalle ve ilçe hükümeti ile iş birliği yapmaktadır. Mekânsal ve organizasyonel kavramlar bir grup çalışma 

sürecinde geliştirilmiştir. 

Spreefeld CoHousing projesinde zemin kullanımları çeşitlendirilerek mahalle ile etkileşim yolları kurulmuştur. 

Zeminde yer alan kiralık atölye alanları, kiralık işyerleri (kreş ve 2 mimarlık ofisi) zemin kullanımı arttırmış, öz-

yönetimin alt projeleri olan bahçecilik ve kutlama alanları ya da çeşitli grup paylaşımları için de kullanıma 

açılmıştır. Daha büyük kullanım seçenekleri, kooperatife dışarıdan gelecek insanlar için ortak çalışma alanları 

ve daha fazla kentle temas kuran gruplar tarafından kullanılmaktadır.  

Spreefeld CoHousing Projesi nehir kenarını kamusal mekân olarak korunmasına önemli katkı sağlamaktadır. 

Nehir kenarı sakin bir gezinti alanı olarak kullanılmakta bu arada doğal ortamına hiçbir müdahale 

yapılmamaktadır (Bkz.Resim.6. ve 11.). 
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Resim 2-Proje Hava Fotoğrafı URL1 Resim 3-Spree Nehrinden Cepheler URL1 

Resim 4- -Avlu URL1 Resim 5-.-Kat Balkonları (D.Güney Arşivi) 

Resim 6-Spree Nehri Kıyısının Konut Grubu ile  İlişkisi (D.Güney Arşivi) 

Resim 7-Müşterek Mekân-Sauna (D.Güney Arşivi) Resim 8- Müşterek Mekân-Sauna (D.Güney Arşivi) 
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Resim 9-Giriş Cephesi (D.Güney Arşivi) Resim 10- Avluda Yaşam URL1 

Resim 11-Konut Alanları ve Kıyı İlişkisi (Spree Nehri) (D.Güney Arşivi) 

Resim 12- Zemin Kat Atölyeler URL1 
-

Resim 13-Konut İç Mekânı URL1 

Resim 14- -Müşterek Mekân: Kayık İskelesi URL1 Resim 15- -Müşterek mekânlar (Toplantı, Kutlama) URL1 
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2.2. Barcelona La Borda CoHousing Örneği 

La Borda isimli CoHousing projesi 2018 yılında tamamlanmıştır. Proje Lacol isimli mimarlık ofisi tarafından 

tasarlanmıştır. La Borda Konutları kooperatif üretimi üzerine temellenmektedir. Kooperatif, konutlar elde 

edildikten sonra da devam etmektedir. Üyeler konuta değil kooperatif üyelik statüsüne sahipler ve üyelik 

aidatı ödediğiniz sürece içinde kalınabiliyor. Üyelik hakkı kooperatife devredilerek, üyelik payı geri 

alınarak üyelikten çıkılabilmektedir. 28 aile tarafından kurulan bir ortaklıktır. Konut arsası 75 yıllığına 

belediyeden kiralanmıştır. Toplam inşaat maliyeti 2.000.000 Euro olan projeye, katılımcılar maliyetin %20 sini 

ödemektedir (15.000 Euro/aile). Maliyetin %20 si banka kredisi ile karşılanmakta, konut kiraları 300-600 

Euro arasında ve piyasa rayiçlerinin %50 altındadır. Anapara ödendikten sonra kiralar düşülmektedir.  

Şekil 1- LaBorda Ekonomik Planlama Modeli, URL9 

Proje çeşitli komisyonların ortaklaşa çalışması sürecinde gerçekleştirilmiştir ve bu komisyonlar mimari, iletişim, 

sosyal hayat, muhasebe komisyonlarıdır. Küçük dairelerin ortak kullanımları için ortak çamaşırhane, büyük 

mutfak, barbekü terası, büyük bir yemek salonu bulunmaktadır. Büyük kapalı otopark yerine inşaat maliyetini 

kısmak amaçlı bisiklet parkı tasarlanmıştır. Dolayısı ile çevreci bir yaklaşıma sahiptir. Kullanıcı profili genç 

çocuksuzlar, çocuklu aileler ve 60 yaş üstü üyelerden oluşmaktadır.  
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Günlük yaşam, ortak kullanım alanları kullanıcılar tarafından planlanmıştır. Yapı içerisindeki avlu etrafında 

şekillenen, ortak kullanıma açık mutfak, yemek yeme mekânı, sağlık hizmetleri alanı, ofisler, topluluğun 

ihtiyaçlarına göre değişken fonksiyonlu toplanma mekânı, kooperatif içerisinde paylaşılan görevler ile komünal 

bir yaşam biçimini destekler (https://urbannext.net/la-borda-housing-cooperative/). Topluluğun ilgi 

alanlarına göre ortak yaşama katkı sunabilecek iç görevlerin paylaşımı günlük hayatta birbirleriyle olan 

ilişkilerini artırmayı destekler ve özel ile kamusal alan arasında denge kurar ve mekânın ortaklaşması yoluyla 

enerji kullanımı optimize edilir.  

Yapı hem üretim süreci içinde hem de kullanım süreçlerinde, çevresel etki değerlerine ve sürdürülebilir enerji 

kullanıma duyarlı olarak tasarlanmıştır. Yaşam alanlarını güneye yönlendirmek, cephede düşük “u” değerine 

sahip opak ve saydam malzemeler kullanmak, güneş kırma üniteleri ile ısıl konforu sağlamak, çapraz 

havalandırma sisteminin varlığı, evsel kullanımda sıcak su için biyokütle kazanlı merkezi sistem kullanmak, 

kooperatifin sürdürülebilir mimarlığı destekleyen stratejik kararlarıdır. Karbon ayak izini azaltmak amacı ile 

yapı genelinde ahşap malzeme tercih edilmiştir. İnşaat sırasında da istinat duvarı oluşturacak kazılardan 

kaçınılarak hafriyat miktarı en aza indirgenmiştir (https://urbannext.net/la-borda-housing-cooperative/). 

Resim 16. Aksonometrik Perspektif URL2 Resim 17 Kooperatif Toplantıları -URL3- 
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Resim 18 Müşterek ve Özel Mekânlar Diyagramı URL4 Resim 19- Sokak Cephesi URL5 

Resim 20- Müşterek Mekânların Sokak Cephesi, URL5 Resim21- Sirkülasyon Alanları URL5 

Resim 22- Kat Planları URL 4 
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Resim 23- Plan Şemaları URL 5  

2.3. Berlin Urban BIG YARD Co-Housing Development  

Tanıtılacak üçüncü proje Zanderroth Architekten Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan Urban Big Yard Co-

Housing isimli projedir. Ofisin pek çok CoHousing modelinde konut tasarımı bulunmaktadır. Ofis sadece 

CoHousing projelerinin tasarım sürecine değil tüm finansman sürecine de dahil olmakta ve hatta tüm süreci 

örgütlemektedirler. Bu oluşum ilk olarak ofisin Berlin'de kendileri tarafından kredi ile arsa biriktirmesi ile 

başlamakta. Birkaç özel müşteriyi planladıkları ve inşa ettikleri bir yapı grubuna dahil etmeleri ile yeni bir yapı 

üretim grubu- “Baugruppe”- kurmuşlardır. 

“Baugruppe” isimli grup, Zanderroth Mimarlık Ofisi önderliğinde, CoHousing projelerin düzenlenmesinde 

uzmanlaşmış SmartHoming adlı bir firmayı kurar. SmartHoming fikri şöyledir: “Kentlerde iddialı bir mimarlık 

ürününün uygun fiyatlarla satın alınabilmesini sağlamak. Amaç, gelecekteki sahiplerin elde edinilen arazi ve 

atanan mimarı yasal bir yapı içinde birbirine bağlamaktır. Zanderroth Architekten, özel bir emlak geliştirme 
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türünü hayata geçirir. İnşaat yatırımcısının katılımcıdan aldığı para ortadan kalkmakta ve bu arada mimar tüm 

tasarım süreçlerini organize etmektedir.  

Bu proje de SmartHoming firması ile yürütülmüştür. 72 katılımcı bu firma aracılığı le örgütlenmiştir. Müteahhit 

firma olmaksızın maliyetler genel piyasa seviyesinin altında gerçekleştirilmiş ve iç mekân tasarım ölçeğinden 

bina ölçeğine kadar (yüzey kaplama seçimleri dahil olmak üzere) katılımcılar tarafından kararlaştırılmıştır. Bina 

topluluğunda 3 tip konut bulunmaktadır. Birinci konut türü kasaba konutu (townhousing) olarak 

adlandırılmıştır. Diğer konut tipi bahçeli ve düşük katlı konut tipidir. Üçüncü tip konutlar çatı konutlarıdır. 

Konut Blokları 2 paralel kütleden oluşmakta, kütlelerin arasında, altında bir garajı olan genel kullanıma açık 

bir avlu bulunmaktadır. Tasarımcılar bu projenin amacını, Berlin'in ortasında müstakil bahçeli konut hayalinin 

gerçekleştirilmesi olarak açıklamaktadırlar (https://archipreneur.com/ urban- bigyard-co-housing- 

development -zanderroth-architekten). 

Resim 24- Vaziyet Planı URL 7 Resim 25- Konut Alanı ve Yakın Çevre URL 7   

Resim 26- Çatı Bahçeleri URL 7  Resim 27- Sokak Cephesi URL 6 
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Resim 28- Proje Kesiti URL 6 Resim 29- Plan Şemaları (Town Housing tipi) URL 8  

Resim 30- Avludan Görünüm URL 6 Resim 31- İç Mekân URL 6 

3. Sonuç Yerine

Avrupa’da kentli nüfus hem şehre ait haklarını hem de konut haklarını, geliştirmek ve sürdürmek için, 

demokratikleşme süreçlerini kullanmışlar ve kullanmaktadırlar. Bu durum ideal, kapsayıcı ve spekülatif 

olmayan, iş birliğine dayalı, topluluk odaklı konut projelerine diğer adıyla çeşitli CoHousing hareketlerine yol 

açmıştır. 
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Editörlüğünü LaFond, Honeck ’in yaptığı 2012 yılında basılan, CoHousing Cultures, Handbook for Self-

Organized, Community-Oriented and Sustainable Housing kitabının sonunda, CoHousing ‘in bir niyet 

manifestosunu yayınlamışlardır. Bu manifesto aşağıdaki maddeleri içermektedir: 

1-Yeni konut projeleri gittikçe çeşitlenen kentsel nüfuslar, toplumsal izolasyona yönelik eğilimlere karşı ve

bireysel ifadelerin gelişimine yardımcı olan yeni konut seçenekleri olmalıdır. 

2- Ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılayan ve konutların öz tasarımı ve yönetimi için

başarılı stratejiler gösteren, kentsel planlama ve kalkınmanın daha da demokratikleşmesine katkıda bulunan 

projeler olmalıdır. 

3- Özellikle işbirlikçi konut projelerinde düşük gelirli gruplar ve göçmen nüfuslarla ilgili olarak sosyalleştiren ve

cinsiyet eşitliğini artıran girişimler olmalıdır. 

4- Mahallelerin açık ve iletişim kurabilen oluşumlar olmalı ve kapalı topluluklara (gated community) karşı

çıkılmalıdır. 

5- Arazi kredileri ve uzun vadeli kira sözleşmeleri gibi konut ve toprak mülkiyeti stratejileri uygun fiyatta ve

soylulaştırmaya ve spekülasyona karşı çalışmalıdır. 

6- Çevre teknolojilerini kullanan ve enerji verimliliğini gösteren deneysel konutlar olmalıdır.

7- Kooperatif konutları daha etkin bir şekilde desteklemek için sivil toplum, hükümet ve iş dünyası arasında

yeni iş birliği biçimleri tanımlanmalıdır. 

8- Çok çeşitli kooperatif, mülkiyet ve kiralama modelleri de dahil olmak üzere ortak konut projelerinin

sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli olan politik ve sosyal politikalar oluşturulmalıdır. 

9- Konut ağlarının gelişimi ve çevrimiçi veri tabanları, yayınlar, fuarlar ve diğer etkinlikler dahil olmak üzere

iletişim stratejilerinin değişimi sağlanmalıdır. 

10- Kendi kendine organize olmuş, topluluk-odaklı konut formlarının çeşitliliğini incelemek ve duyurmak ve

bölgesel konut dilleri ve kültürleri hakkında bir farkındalık geliştirilmelidir (LaFond M., Honeck T., 2012:197) 

CoHousing oluşumu aslında bir konut üretme projesinden çok sosyal bir oluşumdur. Özet olarak oluşum 

amaçları sosyo-ekonomik bağlamda açıklandığında, piyasa mantığının egemenliğini sorgulamak, yaşam 

kalitesini iyileştirici siyaseti formüle etmek, kent toplumunun ayrılmasını, yaşam şartlarının kutuplaşmasını 

önlemeye yönelik tedbirleri savunmak, barınma ihtiyacı piyasa aygıtlarının dayattığı / önerdiği finans ve sahip 
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olma modellerinden (değişim değeri) farklı şekilde örgütlenerek ve finanse ederek karşılamak, demografik 

çeşitliği içinde barındırmak, özel olanla ve kolektif olanı aynı anda mekânsal ve donatısal olarak sunabilmektir. 
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SOSYAL KONUTTA NESNELERİN İNTERNETİ: SENARYOLAR 

ÖZET 

Nesnelerin interneti (Nİ), sensörlerle çalışan ve gelecekte en çok yatırım yapılması planlanan teknolojilerin başında gelmektedir. Bu 
çalışmanın amacı Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin sosyal konuttaki kullanım alanlarını açıklamak ve elde edilen kazanımları 
senaryolar bağlamında sunmaktır. 
Bu amaca yönelik olarak nesnelerin interneti kavramı üzerine literatür ve internet taraması yapılmıştır. Daha sonra sosyal konutun 
toplum için önemi ifade edilmiş ve kullanım sürecinde Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin sunabileceği faydalar ortaya konulmuştur. 
Literatürdeki örnek Nesnelerin İnterneti senaryoları incelenerek Türkiye koşullarında sunulan mülk sosyal konut için uygun senaryolar 
sunulmuştur. Bu çalışmada Nesnelerin İnterneti sadece sosyal konutta mümkün olan kullanım alanları kapsamında ele alınmıştır.  
Nesnelerin İnterneti teknolojisinin enerji yönetimi ve tasarrufu amacıyla kullanımı özellikle alt gelir grubuna yönelik tasarlanan ve inşa 
edilen sosyal konutlarda verimli sonuçlar elde edilmesine olanak sunmaktadır. Bu bağlamda sosyal konutlarda enerji tasarrufu ve 
enerji yönetimi; akıllı elektrik, gaz ve su sayaçları, termostatlar gibi ısıtma ve soğutma sistemi araçlarıyla sağlanabilmektedir.  
Nesnelerin İnterneti teknolojisinin sosyal konutta kullanılabileceği diğer alanlar polis, itfaiye ve sağlık birimleri ile bir arada yürütülmesi 
gereken sağlık ve güvenlik konularıdır. Yangın ve afet güvenliği alanlarında faydalar sağlayan sistemler, küçük ev aletlerinin kaza riskini 
de ortadan kaldırabilmektedirler. Güvenlik, evde yaşlı bakımı, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılım sağlayan nesnelerin 
interneti teknolojilerinin de sosyal konutta kullanımına uygun modeller tasarlanmaktadır. Nesnelerin İnterneti uygulamalarının 
Türkiye’de mülk sosyal konutta gerçekleştirilmesi maliyet ve elde edilecek faydalar bağlamında artı değer sağlayacaktır. Bu amaçla bu 
çalışma kapsamında nesnelerin internetinin uygulamaları çeşitli senaryolar ile ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Sosyal Konut, Nesnelerin İnterneti Senaryoları 

INTERNET OF THINGS IN SOCIAL HOUSING: SCENARIOS 
ABSTRACT 

The Internet of Things (IoT) is one of the technologies that work with sensors and is planned to invest the most in the future. The 
purpose of the study is to explain the use of Internet of Things technologies in social housing and to present the gains in the context 
of scenarios. 
For this purpose, literature and Internet search was conducted on the concept of the Internet of Things. Then, the importance of social 
housing for the society was expressed, and the benefits that the Internet of Things technologies can offer during the use process were 
revealed. Examples of objects in the literature by examining Internet scenarios presented property suitable for social housing 
conditions in Turkey are presented. In this study, the Internet of Things has been handled only within the scope of possible uses in 
social housing. 
The use of the Internet of Things technology for energy management and savings enables efficient results, especially in social 
residences designed and built for the lower-income group. In this context, energy-saving and energy management in social housing; 
can be provided with heating and cooling system tools such as smart electricity, gas and water meters, thermostats. 
Other areas where the Internet of Things technology can be used in social housing are health and safety issues that must be carried 
out together with police, fire, and health units. Systems that provide benefits in the areas of fire and disaster safety can also eliminate 
the risk of accidents of small home appliances. Models suitable for the use of security, home care, internet technologies of objects 
that participate in the decision-making processes of local governments are also designed for social housing. Internet applications in 
the realization of the object of social housing properties in Turkey, and will provide cost benefits to be derived in the context of surplus-
value. For this purpose, the applications of the internet of objects are presented in various scenarios within the scope of this study. 
Keywords: Internet of Things (IoT), Social Housing, Scenarios for IoT 
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Giriş 

Günümüzde teknoloji hayatın pek çok alanında yer almakta ve gündelik yaşantımızı kolaylaştırmaktadır. Özellikle 

20. yüzyılın ikinci yarısınan itibaren iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler medeniyetin ilerlemesine

önemli katkı sağlamıştır. İletişim teknolojilerindeki gelişme ile kişiler arası ilişkiler sanal ortamda farklı bir anlam 

kazanmıştır. Kişilerin, internet teknolojileri aracılığıyla diğer kişilerle sürekli iletişim halinde kalabilmesinden 

dolayı adeta fizik mekânın anlamı değişmiş, fizik mekânda sürdürülen hayata alternatif olarak sanal mekân ve 

sanal ortam gündeme gelmiştir. Kişiler arası fizik mekândaki iletişim biçiminin sanal mekâna taşınması ise 

internet teknolojileri ile mümkün olmaktadır. İnternet teknolojileri kişileri birbirine bağlamanın yanı sıra kişileri 

nesnelere ve nesneleri-nesnelere de bağlayabilmektedir. Nesnelerin internete bağlanarak uzaktan kontrol 

edilmesi ve nesnelerin kendi aralarında iletişim kurarak insan desteğini gerekli olmaktan çıkarabilmesi 

günümüzde pek çok gündelik alışkanlığın değişmesinde etkilidir.  

Nesnelerin İnterneti (Nİ), bilgilerini paylaşıp, karar verebilmeleri için nesnelere birbirlerini görme, duyma, 

düşünme ve bir araya gelerek “konuşma” fırsatı sunmaktadır. Nesnelerin İnterneti, sensörlerle çalışan ve 

gelecekte en çok yatırım yapılması planlanan teknolojilerin başında gelmektedir. Bu durum Nesnelerin İnterneti 

teknolojisinin yakın zaman içinde daha da gelişeceği ve kullanımının yaygınlaşacağı anlamına gelmektedir. 

Günümüzde Nesnelerin İnterneti ile tasarlanan modellerinin tekil konuta uygulanmasında birim başına ortalama 

1000 dolar maliyet söz konusu iken sosyal konutun çoğaltarak türetme mantığının faydalı bir çıktısı olarak sosyal 

konutlarda birim başına 300 dolara kadar düşürülebilen maliyetler söz konusu olmaktadır.  

Nesneler bulundurdukları sensörler aracılığı ile sıcaklık, basınç, ışık ve sese duyarlı hale gelmektedir. Nesneler 

sensörler sayesinde edindikleri bilgileri internet üzerinden paylaşabilir ya da bulut üzerinde 

depolayabilmektedir. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin sosyal konutta kullanılabileceği en önemli alan enerji 

tasarrufu amacıyla kullanımı özellikle alt gelir grubuna yönelik sunulan sosyal konutlarda verimli sonuçlar elde 

edilmesine olanak sunmasıdır. Bunun yanı sıra Nesnelerin İnterneti’nin sosyal konuttaki diğer uygulama alanları 

polis, itfaiye ve sağlık birimleri ile bir arada yürütülmesi gereken sağlık ve güvenliktir. Bu bağlamda sosyal 

konutlarda enerji tasarrufu; akıllı elektrik, gaz ve su sayaçları, termostatlar gibi ısıtma ve soğutma sistemi 
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araçlarıyla sağlanabilmektedir. Sosyal konutlarda güvenlik alanında da Nesnelerin İnterneti teknolojileri yer 

bulmaktadır. Yangın ve afet güvenliği alanlarında faydalar sağlayan sistemler, küçük ev aletlerinin kaza riskini de 

ortadan kaldırabilmektedirler.  

Bu çalışmanın amacı Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin sosyal konutta kullanımını açıklamak ve elde edilen 

kazanımlara dair senaryoları ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak Nesnelerin İnterneti ve sosyal konut 

kavramları üzerine literatür bilgisi taranmıştır. Ardından internet ortamında tanıtımı yapılan mevcut teknolojiler 

incelenmiştir. Çalışmanın bir diğer boyutu olan sosyal konut kavramının toplumdaki yeri ifade edilmiş ve sosyal 

konutun kullanım sürecinde Nesnelerin İnterneti’nin sunabileceği faydalar ortaya konulmuştur. Mevcut 

literatürdeki örnek Nesnelerin İnterneti senaryoları incelenerek Türkiye koşullarında sunulan mülk sosyal konut 

için uygun senaryolar önerilmiştir. Bu çalışmada Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin kapsamı sınırlı tutularak 

sadece alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutta mümkün olan kullanım alanları ele alınmıştır. Nesnelerin 

İnterneti uygulamalarının Türkiye’de mülk sosyal konutta gerçekleştirilmesi konutun işletme maliyetlerinin 

azalması, aile bütçesine destek olması ve konut kullanıcısının hayat kalitesinde artması açısından artı değer 

sağlayacaktır. Çalışmanın literatür araştırması kısmında nesnelerin interneti ve sosyal konut kavramlarının teorik 

sunumu yapılmıştır. Ardından Güvenlik, Acil durumlar, Enerji tasarrufu, Enerji sarfiyatı ölçümü, Yerel yönetimlere 

erişmek/ Yerel yönetimlerle işbirliği, Evde yaşlı bakımı başlıkları altında senaryolar sunulmuştur.  

Literatür Taraması 

Nesnelerin İnterneti 

Literatürde “Nesnelerin İnterneti” (Internet of Things) terimi ilk kez Kevin Ashton (1999) ve David Brock (2001) 

tarafından kullanılmıştır (Uckelmann vd., 2011). Nesnelerin İnterneti için kesin bir tanım olmamakla birlikte, 

gün içinde sıklıkla kullanılan nesnelerin donatılmış olan internet üzerinden bağlantı kurması olarak açıklanabilir. 

Nesnelerin İnterneti, gömülü sistemler yoluyla etkileşim için her nesneyi entegre ederek internetin yaygınlığını 

artırmakta, bu da insanlarla ve diğer cihazlarla iletişim kuran oldukça geniş kapasitede cihaz ağının oluşmasına 

sebep olmaktadır (Xia vd., 2012). Bu teknoloji ile nesneler tanımlama, algılama, ağ kurma ve süreç yetenekleri 

ile donanabilmektedir. Bu yetenekler sayesinde nesneler, kendi aralarında, diğer cihazlarla ve internet servisleri 
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ile iletişim kurabilmektedirler (Whitmore vd., 2014). Diğer taraftan nesnelerin interneti sanal dünyanın bilgi 

teknolojilerini gerçek nesnelerle birleştirme durumudur. İş hayatını daha etkin ve verimli düzeye taşıyan 

nesnelerin interneti teknolojisi, aynı zamanda gündelik yaşantıyı da daha konforlu hale getirmektedir. Bu 

teknoloji ile hem iş hayatında hem de gündelik yaşantıda internete bağlı bilgisayarlar ve cihazlar erişimi daha 

kolaylaştırmaktadır (Uckelmann vd., 2011).  

Çevredeki nesnelerin, nesnelerin interneti teknolojisi kapsamında tanımlanabilmeleri için, bazı elektronik 

aksamlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu elektronik aksamlar sensörler, aktüatörler gibi “Radyo Frekansı 

Tanımlama” (Radio Frequency Identification- RFID) işini yapabilme yeteneğinde olmalılardır. Bu sensörler ısı, 

nem, hareket, ses, ihtiyaca göre pozisyon gibi çeşitli parametreleri analiz edebilir ve onu bağlı olduğu ağ 

üzerinden başka bir bağlı nesneye ya da merkeze iletebilmelidirler (Ning & Wang, 2011). Nesnelerin içindeki bu 

sensörler “Programlanabilir Kart” (Programmable Card- PIC) olarak tanımlanan çiplerin üzerine yerleştirilir. Bu 

iletişim çipleri Geniş Alan Ağı (WAN), Kişisel Alan Ağı (PAN), Yerel Alan Ağı (LAN), Bluetooth ve Yakın Alan İletişimi 

(NFC) gibi ağlarla iletişim kurmaktadır. İletişim sırasında, İnternet Protokolü (TCP / IP) ve Medya Erişim Kontrolü 

(MAC) gibi biricik bir ağ kimliği kullanarak iletişimi kişiselleştirirler (Holler vd., 2014). 

Günümüzde pek çok inşaat firması nesnelerin interneti teknolojisini konut üretimine “akıllı ev” olarak 

adlandırılan bir pazarlama söylemiyle uyarlamaya çalışmaktadır. Uzun yıllardır farklı alanlarda kullanılan 

otomasyon sistemleri, 2000’li yıllardan itibaren konut üretiminde de yer almaktadır. Otomasyon, bir sistemin 

hazırlanan belirli bir senaryoya göre herhangi bir operatöre gerek duyulmadan istenilen işlemleri 

gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir (İnal ve Akçayol, 2009). Konut otomasyonu ise; farklı teknoloji ve nesneleri 

kullanarak birey ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek, evini daha konforlu hale getirmek amacıyla tasarlanan 

sistemlerdir (Martin, 2003). Piyasada akıllı ev olarak sunulan, içinde yaşayan insanlarla sürekli etkileşim içinde 

olan ve verilen komutlar doğrultusunda görevlerini yerine getiren konut olarak tanımlanabilir (Douligeris, 2005). 

Akıllı ev sistemleri ile evdeki tüm sistem ve cihazların tek bir cihaza bağlı olduğu modeller tasarlanmaktadır. 

Günümüzün yüksek teknolojisi ile tasarlanan bu modeller çevresel görüntüleme, enerji yönetimi ve tasarrufu 

yaşam destek asistanı, konfor ve rahatlık sağlamaya odaklanmaktadır (Vermesan & Friess, 2014). Akıllı ev 
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sistemleri de nesnelerin internet teknolojileri üzerine kurulmuştur. Nesnelerin interneti teknolojisini kullanan 

ev modelleri akıllı sensör ağından faydalanarak evin durumu hakkında bilgi edinirler. Bu sensörler enerji üretimi 

ve yönetimi, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, güvenlik kontrolü gibi alanlarda bilgi 

üretebilmektedirler (Mennicken vd., 2016). Nesnelerin interneti modelleri konut kullanıcılarının dokunmatik 

ekranlar, kişisel bilgisayarlar ve akıllı telefonlar aracılığıyla sensörlerden bilgi sağladığı, tüm cihazların bağlı 

olduğu ve senkronize edildiği bir sistemi olanaklı kılmaktadır (Mirocha, 2015). Konut kullanıcısının kişisel 

özellikleri, davranışlarını ve sistemden beklentisine dayandırılan senaryolar tasarlanarak nesnelerin interneti 

modeli konut ortamında işlerlik kazanmaktadır (Edwards & Grinter, 2001). 

Nesnelerin interneti sistemleri üç farklı iletişim modelini kapsamaktadır. Bunların ilki insandan insana olandır 

ve insanların kendi aralarında elektronik bir cihaz ile iletişim kurmasını sağlar. İkincisi, insandan nesneye 

olandır ve insanların uzaktan nesneye erişimini mümkün kılmaktadır. Üçüncüsü, nesneden nesneye 

iletişimdir ve nesnenin bilgiye ulaşarak diğer bir nesneye bu bilgiyi aktarmasını kapsamaktadır (Lee & Crespi, 

2010; Lee vd., 2013). 

Sosyal Konut 

Konut birey ve toplum için çeşitli işlevlere sahiptir (Tekeli, 1988). Barınma bir insan hakkı olması sebebiyle 

devlet politikalarında yer bulmaktadır. Erişilebilir sosyal konut kişi için oldukça önemlidir. Sadece fiziki 

barınak olmasının yanı sıra erişilebilir konut kişinin refahına katkı sağlamaktadır (Taylan, 2002). Sosyal 

konut aile bütçesinde sağlık ve gıda harcamalarına daha fazla pay kalmasını sağlayarak fiziksel sağlık için 

fayda (Quigley and Raphael, 2004) sağlamakla birlikte aynı zamanda hayatın ekonomik yükünü azaltarak stres 

gibi psikolojik sorunların azalmasına fırsat sunarak zihinsel sağlığı korur (Thalmann, 1999). Sosyal konut 

toplumda ekonomik canlılığa katkı sağladığı için toplumun geneli açısından olumlu çıktılar sunmaktadır. Bu 

bağlamda sosyal konutun sadece satın alma ya da kiralama sürecinde değil işletme sürecinde de erişilebilir 

olması gereklidir. Konutun aidat, aydınlatma, ısıtma ve soğutma, güvenlik vb. gibi işletme giderlerinin yüksek 

olması durumunda aile için sürdürülebilir ekonomik erişilebilirlik ortadan kalkmaktadır. Erişilebilir sosyal 

konutların işletme giderlerinin azaltılması için nesnelerin interneti modellerinden yararlanılmaktadır (Brush 

vd., 2011). Sözü geçen modeller bu çalışmada çeşitli alanlarda senaryolaştırılarak sunulmuştur. 
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Sosyal Konutta Nesnelerin İnterneti Senaryoları 

Sosyal konutlara uygun nesnelerin interneti senaryoları güvenlik, acil durumlar, enerji yönetimi ve tasarrufu, yerel 

yönetimlere erişmek/ yerel yönetimlerle işbirliği ve evde yaşlı bakımı başlıklarına ayrılarak sunulmuştur. 

- Güvenlik

Sosyal konutta hane ve hane halkının güvenliği çeşitli cihazlarla sağlanabilmektedir. Kameralar, kızılötesi 

sensörler, manyetik kapı sensörleri, duman sensörleri ve gaz sensörleri sosyal konutta güvenliği 

sağlayan nesnelerin interneti teknolojisi ile uyumlu çalışabilen cihazlardır. Tüm bu cihazlar aktif özellik 

göstererek internet bağlantısı ile akıllı merkezi denetleyiciye bilgi aktarırlar ve gelen bilgilere tepki verirler. 

Kameralar güvenlik tehdidi oluşturabilecek olan herhangi bir durum için etrafı izleme işlevini yerine 

getirirler. Duman ve gaz sensörleri, gaz kaçağı ya da yangın durumunda hane halkının güvenliğini 

sağlarlar (Patel vd., 2016).Sosyal konutta nesnelerin interneti teknolojilerinin güvenlik temalı modellenmesi 

ile güvenlik riski oluşturabilecek olan durumlar hızlıca tespit edilerek, daha hızlı müdahale edilebilir hale 

gelecektir. Böylece hem konutun fiziki durumu hem de hane halkının güvenliğine tehdit oluşturabilecek 

olaylar hasarsız ya da daha az hasarla atlatılabilecektir. 

- Acil durumlar

Yangın, afet gibi acil müdahale edilmesi gereken durumlar hem konutun kendisine hem de hane halkının 

varlığına tehdit oluşturmaktadır. Bu tür kazalara en kısa sürede müdahale büyük kayıpların önüne 

geçebilmektedir. Ancak sadece insan faktörüne bağlı durumlarda acil durumların tespiti, sakin ve gereğince 

davranılması her zaman mümkün olmamaktadır. Bu tür acil durumlarda acil müdahalenin gerçekleşmesi 

sensörlerin ve cihazların nesnelerin interneti teknolojileri ile birlikte çalışmasıyla kolaylaşmaktadır. Mesela bir 

yangın anında konutta bulunan duman dedektörü, yangının algılandığı ilk anda itfaiye işletmesine acil durum 

çağrısı gönderir. İtfaiye işletmesinde bulunan alıcının gerçek bir kişi olması gerekmemekte bu sinyali 

alan nesnelerin interneti teknolojisine sahip bir cihaz itfaiye ekibine konum bilgisi ile yönlendirebilmektedir 

(Patel vd., 2016). Sosyal konutta nesnelerin interneti teknolojilerinin acil durumlar temalı modellenmesi ile 
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 acil durumlar bireylerin sağlığı ve konutun güvenliği açısından önem taşımaktadır. 

- Enerji Yönetimi ve Tasarrufu

Günümüzde devletlerin sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek yerine sınırlı enerji kaynaklarını 

tercih ediyor olmaları enerji tüketimi fiyatlarını artırmaktadır. Özellikle sosyal konutta yaşayan alt gelir grubu 

için aylık enerji tüketimi giderleri hane bütçesinde önemli orana sahiptir. Teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte enerji tasarrufuna yönelik çözümler ortaya konulmaktadır. Enerji tasarruflu ürünler hava koşullarına 

ve aydınlatma ihtiyacına göre değişmek suretiyle %30-50 oranında enerji tasarrufu ile yılda ortalama 400 

doların hane bütçesine kalması sağlanmaktadır. Nesnelerin interneti teknolojisi ile evdeki insanların varlığı, 

dış hava koşulları ve iç mekânda ne kadar aydınlık talep edildiğine göre değişebilen durumlar 

kurgulanarak enerji yönetimi yapılabilmektedir (Pan vd., 2015). Sosyal konutta nesnelerin interneti 

teknolojilerinin enerji yönetimi ve tasarrufu temalı modellenmesi ile alt gelir grubunun hane bütçesinde 

önemli yer tutan enerji giderlerinin azaltılması sağlanabilecektir.  

- Yerel yönetimlere erişmek/ Yerel yönetimlerle iş birliği

Katılım, yönetim sürecinin önemli bir unsurudur. Yerel yönetimlerin halk katılımı sağlaması ise katılım 

adına önemli bir adımdır. Nesnelerin İnterneti teknolojileri ile yerel yönetimlerin aldıkları kararlarda vatandaş 

katılımı sağlaması oldukça basit sistemlerle mümkündür. Hanelere kurulacak cihazlardan yapılacak kamu 

oylaması ile yerel yönetimlerin karar almada halk katılımı sağlanabilmektedir (Gutierrez vd., 2013; Paulos vd., 

2008). Sosyal konutta nesnelerin interneti teknolojilerinin yerel yönetimlere erişmek ve yerel yönetimlerle iş 

birliği temalı modellenmesi ile halk katılımın artması ve kapsayıcı yönetim kararlarının alınması mümkün 

olacaktır. 

- Evde yaşlı bakımı

Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin bir diğer uygulama alanı ise evde hastanın güvenliğini sağlamak ve bakım 

kalitesini artırmaktır. Hasta bakım hizmetlerinde kalite, güvenlik ve değer sağlamak için kararların eşzamanlı 

güncel klinik bilgilerle alınması gereklidir (Cao vd., 2012). Yazılımlara ek olarak sensörler ve gömülü sistemlerin 
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geliştirilmesi evde hasta bakımında önemli yere sahiptir. Tıbbi ekipmanların internete bağlanabilmesi, giyilebilir 

sensörler ve implantlar evde hasta bakımında hem hastanın hayat kalitesinin hem de bakıcının hizmet kalitesinin 

artması adına senaryolarda yer alabilmektedir (Fraile vd., 2010). Özellikle ıslak hacim gibi kaza riskinin yüksek 

olduğu alanlarda nesnelerin internet teknolojilerinin kullanımı için projeler geliştirilmektedir (Koo vd., 2016; 

Bian vd., 2016). Sosyal konutta nesnelerin interneti teknolojilerinin evde yaşlı bakımı temalı modellenmesi ile 

devletin yaşlı bakımı maliyetleri azalacak ve yaşlıların evlerinin konforunda hayat kalitelerinin artması 

sağlanacaktır. 

Sonuç 

Nesnelerin interneti son yıllarda yaygınlık kazanan çeşitli endüstriler, çevre ve toplum ile ilgili alanlarda 

uygulanabilirliği olan popular bir teknolojidir. Nesnelerin İnterneti, konut alanında da günlük hayatımızı 

kolaylaştıran modeller sunmaktadırlar. Bu çalışma ile Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin sosyal konutlardaki 

kullanım alanları ortaya konulmuştur.  

Barınma giderlerinin hane bütçesinde önemli bir yere sahip olduğu günümüz ekonomik koşullarında erişilebilir 

sosyal konut alt ve orta gelir grubu için toplumsal bir öneme sahiptir. Alt gelir grubu için bir diğer büyük harcama 

kalemi olan enerji giderlerinin azaltılabilmesi için ise Nesnelerinin İnterneti teknolojilerinden faydalanılmalıdır. 

Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin akıllı elektrik, gaz ve su sayaçları, termostatlar, sensörler gibi ısıtma ve 

soğutma sistemi araçlarıyla enerji tasarrufu sağlıyor olması en önemli faydası olarak sunulabilir. Enerji tasarrufu 

sağlayarak hane bütçesine katkı sağlanmasının yanı sıra Nesnelerin İnterneti teknolojileri suça karşı güvenlik, 

yangın, afet, acil servis ve evde yaşlı bakımı gibi alanlarda da ekonomik ve faydalı modeller sunmaktadır. 

Nesnelerin İnterneti uygulamalarının Türkiye’de erişilebilir mülk sosyal konutta yaygınlık kazanması maliyet ve 

kişilerin hayat kalitelerinin artması bağlamında artı değer sağlayacaktır.  
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KONUT ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜNDE KAMU ARAZİLERİNİN KULLANIMI; BAYRAMPAŞA ÖRNEĞİ 

ÖZET 

Kentin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel açıdan, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi amacıyla yeniden planlanıp 
yapılanması olarak tanımlanan kentsel dönüşüm çalışmalarının başarıya ulaşmasındaki en önemli etkenlerden birisi de dönüşüm 
projelerinde hak sahiplerinin var olan mülkiyet haklarının devamlılığının sağlanmasıdır. Özellikle büyük ölçekli gerçekleşen kentsel 
dönüşüm projelerinde, hak sahipleri ile anlaşma süreci uzun vadede sorunlara neden olmaktadır. Bu açıdan kentsel alanların 
günümüz ihtiyaçlarına göre dönüştürülmesi aşamalarına karar vericilerin yanı sıra dönüşümden etkilenen tüm aktörlerin de dâhil 
olması ile uzun soluklu, insan odaklı ve yaşanabilir kentler ortaya çıkacaktır. 
Büyük kentlerde özellikle İstanbul'da 1980'li yıllar sonrasında başlayan düşük standartlarda ve yasadışı bir şekilde inşa edilen 
yapılaşmaların depremler gibi doğal afetlerde zarar görülebilirliği artırdığı anlaşılmıştır.  Özellikle büyük bir bölümü deprem 
kuşağında yer alan ülkemizde, deprem öncesinde, sağlıksız ve riskli alanlarda yer alan konutların ve yapıların tespiti ve bunların ıslah 
edilmesi ya da güçlendirilmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi oldukça önemli hale gelmiştir. 1999 yılında Marmara Bölgesinde 
meydana gelen deprem ve verilen kayıplarla birlikte kentsel dönüşüm özellikle deprem odaklı kentsel dönüşüm olarak ciddi bir 
şekilde ele alınmaya başlanmıştır.  
Bu çalışmada, kamu aktörleri tarafından kent merkezlerinde gerçekleştirilen dönüşüm projelerinde uzlaşmaya dayalı yeni bir 
yaklaşım olan “Üret, Aktar, Boşalt, Tekrarla” yöntemi Bayrampaşa İlçesi örneği üzerinden anlatılacaktır. Bu yöntem; dönüşüme konu 
alana en yakın, boş ve zemin açısından yapılaşmaya elverişli kamuya ait arazilerin, mevcut plan fonksiyonuna bağlı olmadan yeniden 
işlevlendirilerek hak sahipleri ile bina bazında uzlaşılarak takas edilmesi ve mevcut binaların yıkımı ile boşalan arazilerin zemin 
açısından uygun bulunması halinde aynı sürecin tekrarlanarak devam etmesi esasına dayanmaktadır [1].  
“Üret, Aktar, Boşalt, Tekrarla” yöntemi; kamu arazilerinde üretilen bina stokunun uzlaşmaya dayalı olarak takas edilmesi yolu ile 
gerçekleştiğinden, herhangi bir ilave imar artışına gerek kalmadan gerçekleşmektedir. Kamu kurumlarının sahip olduğu yapılaşmaya 
uygun nitelikteki arazilerin dönüşüm alanları olarak belirlenmesi ile; uzlaşmaya dayalı adil bir paylaşım sistemi içinde konut stoku 
iyileştirilerek gerekli sosyal donatılar sağlanacak, tüm aktörlerin katılımı ile uzun vadeli olarak sorunların çözümüne yönelik konut ve 
çevresinin fiziksel niteliği geliştirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Konut alanı dönüşümü, kamu arazileri, Bayrampaşa 
[1] Atabay, İ.,(2012). Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlamasında Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 

USING OF PUBLIC LANDS IN TRANSFORMATION OF HOUSING AREAS; BAYRAMPAŞA DISTRICT 

ABSTRACT 

One of the most important factors in the success of urban transformation studies, which is defined as the re-planning and 
structuring of the city in order to better respond to the needs of the users in terms of economic, physical, social and environmental 
aspects, is to ensure the continuity of the ownership rights of the right holders in the transformation projects. Especially in large-
scale urban transformation projects, the agreement process with rights holders causes problems in the long term. In this respect, 
long-term, human-oriented and livable cities will emerge with the inclusion of all actors affected by the transformation as well as 
decision-makers in the stages of transformation of urban areas according to today's needs. 
It has been understood that the low standards and illegally constructed constructions that started after 1980s in big cities increased 
the vulnerability of natural disasters such as earthquakes. Especially in our country, a large part of which is located in the earthquake 
zone, it has become very important to identify the houses and structures located in unhealthy and risky areas before the earthquake, 
and to rehabilitate or strengthen them and make them earthquake resistant. With the earthquake and losses in the Marmara Region 
in 1999, urban transformation started to be handled seriously as an earthquake oriented urban transformation. 
In this study, the “Generate, Transfer, Evacuate, Repeat” method, which is a new approach based on consensus in transformation 
projects carried out by public actors in city centers, will be explained through the example of Bayrampaşa District. This method; It is 
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based on the fact that the public lands that are closest to the area subject to transformation, vacant and suitable for construction in 
terms of ground are repurposed and reconciled with the right holders on the basis of the building without depending on the 
existing plan function and the same process is repeated if the vacant lands are deemed appropriate in terms of ground. [1]. 
“Generate, Transfer, Empty, Repeat” method; since the building stock produced in public lands is realized by bartering based on 
compromise, it is realized without the need for any additional zoning increase. With the determination of the lands suitable for the 
construction of public institutions as transformation areas; In a fair sharing system based on reconciliation, the housing stock will be 
improved and the necessary social facilities will be provided, and the physical quality of the housing and its environment will be 
improved for the solution of problems in the long term with the participation of all actors. 
Keywords: Housing area transformation, public lands, Bayrampaşa 
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KONUT ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜNDE KAMU ARAZİLERİNİN KULLANIMI; BAYRAMPAŞA ÖRNEĞİ 

GİRİŞ 

Kent kavramı, sanayi devrimi ile nüfusun artması, iş bölümü, ekonomik büyüme ve sosyal hayat olarak 

toplumun kabul ettiği ve tercih ettiği bir kimlik kazanmış, kırdan kente göç ile kent nüfusu artışa geçmiştir 

(Kavruk, 2002). Kentleşme ile üretim yöntemlerinde ve iş gücünde önemli farklılaşmalar ve uzmanlıklar 

gelişmiş, yerellikten ülkesel ve uluslararası boyuttaki pazarlara genişletilmiş kentin yapısında, ilişkilerinde, 

işleyişinde, kurumlarında, her alanda tam bir dönüşüm yaşanmıştır. Şehirleşmenin, sanayileşme ile daha 

belirgin hale geldiği ve hız kazandığı şüphesizdir (İşbir, 1986). Bununla birlikte, kentsel alanların hızlı 

büyümesi; trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği, açık alanın azalması, eski şehir merkezlerinin bozulması ve 

planlanmamış veya kötü planlanmış yapılaşmanın ortaya çıkması gibi karmaşık sorunlara neden olmuştur 

(Lee, 2008). 

1980’li yıllardan sonra, kentlerin dışa açık liberal ekonomik politika ve küreselleşmeden etkilenmesi sonucu, 

kent içinde ruhsatlı ve ruhsatsız yapılaşma meydana gelmiş, yerleşim alanları merkez dışına doğru yayılmaya 

başlamıştır. Kentsel sorunları ele almak ve sürdürülebilir kalkınma için yaklaşımları belirlemek amacıyla, 

merkezi ve yerel yönetim aktörleri kentsel arazi kullanımına yönelik farklı modeller geliştirmeye odaklanmıştır. 

Her kentin özelliklere göre farklı sorunlar ortaya çıktığından her yere özgü karmaşık sorunları ele alarak, 

sürdürülebilir arazi kullanım uygulamaları ve politikaları geliştirmek gerekmektedir. Arazi geliştirme 

modellerine yönelik çözüm önerileri kentin fiziksel gelişimi, sosyo-ekonomik yapısı ve toplumsal etkilerine göre 

farklılaşmaktadır (Van Daalen vd., 2002; Lambin ve Geist, 2006).  

Bu çalışma, İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ ortalığında 

gerçekleşme olan İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen “üret-aktar-boşalt” yöntemi ile gerçekleştirilmekte olan projeye 

ilişkin aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır; 

- Güven, şeffaflık ve uzlaşı esasına dayanması,
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- Hak sahiplerinin yaşama alışkanlıklarını koruyarak, kaliteli ve değeri yüksek konutta yaşamalarına

imkân sunulması,

- Maliklere daha huzurlu, itibarlı, nitelikli yaşam ortamı sunan ve beraberinde kazanç getirecek bir 

sosyal hizmet projesi olarak nitelendirilmesidir.

Kentsel dönüşümde binaların yapılaşma hakkı transferi ile yenilenmesi ortaya çıkabilecek sorunlara önüne 

geçilmesi açısından ön plana çıkmaktadır.  “Üret, Aktar, Boşalt, Tekrarla” yöntemi olarak ifade edilen bu model 

yaklaşımı, hak sahipleri ile uzlaşmaya dayalı olması nedeni ile daha kolay uygulanabilir bir dönüşüm çalışması 

olarak geliştirilmiştir. Bu açıdan çalışmanın amaçları aşağıdaki gibidir: 

- Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yeni bir yaklaşım olarak geliştirilen uzlaşı esasına dayalı

üret-aktar-boşalt yöntemi kentsel dönüşüm kavramı çerçevesinde ele alınmıştır.

- Kentsel dönüşüm ile ilgili temel kavramlar açıklanarak konu ile ilgili teorik bilgiler verilmiştir.

Konunun uygulanması kentsel dönüşüm ve üret-aktar-boşalt uygulamalarının bir arada kullanıldığı

Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Projesi örneğinde incelenerek sonuçları ve analizleri ortaya

koyulmuştur.

Bayrampaşa İlçesi’nde TEM Bağlantı Yolu’nun kuzey ve güney bölümünde yer alan yapı adalarında 

gerçekleşmekte olan dönüşüm çalışmasının öncelikli amaçları olarak; depreme dayanıklı, ekonomik 

kalkınmanın sağlandığı, katılım ve uzlaşmaya esasında, sosyal ve sağlıklı bir çevre oluşturulması olarak 

belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, mevcut mülkiyet hakları belirlenerek geliştirilecek projedeki hak 

sahipliliği tespiti yapılmış, dönüşüm uygulamalarında yeni bir alternatif yol haritası geliştirilmiştir. Çalışma 

kapsamında, devam etmekte olan Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm projesinde saha çalışmaları incelenmiş, 

analizler, raporlar ve haritalar temin edilmiştir. Yapılan çalışmaya ilişkin veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

kaynaklarından kullanılmıştır.  Elde edilen tüm bu bilgiler ve analizler doğrultusunda çalışma genelinde 

değerlendirmeler yapılmıştır. 
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1. Kavramsal Çerçeve

Rejenarasyon (yenilenme), kaybedilen veya yaralanan bir dokunun yeniden büyümesi veya bir sistemin 

başlangıç durumuna geri getirilmesi anlamına gelmektedir. Kentsel alanlarda yenilenme, kaydedilen bir 

ekonomik faaliyetin yeniden kazandırılması, sosyal dokunun yenilenmesi, çevresel kalitenin sağlanması, 

ekolojik dengenin restorasyonu olarak ifade edilmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamaları, kente ilişkin fiziksel, 

sosyal, ekonomik ve yönetsel içerikli geniş kapsamlı faaliyetler bütünü olarak, yeni kentleşmenin planlanması 

ve geliştirilmesinden ziyade mevcut kentsel alanların yönetim ve planlamasının bir yönü olarak 

tanımlanmaktadır (Couch ve Fraser, 2003). 

Önemli sosyal, ekonomik, politik ve ekolojik boyutlara sahip olan İstanbul'da kentsel dönüşüm, son 

zamanlarda yerel kentsel gündem içinde tartışmaya odaklanmış ve Türkiye'deki akademik çalışmalarda öne 

çıkan bir konu olmuştur (Kuyucu ve Ünsal, 2010). Özellikle 1999 yılında yaşanan büyük Marmara 

Depremi’nden sonra Türkiye’de kentsel planlama ve yenileme gündemi daha çok yapısal iyileştirme ve 

yeniden yapılanmaya dayalı müdahale türlerine odaklanmıştır. Ulusal planlama sisteminde yasal altyapı ve 

uygulamaya ilişkin değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, bu yasal düzenlemeler ayrıca depremlerden 

kaynaklanan riskleri hafifletme amacının ötesinde çalışmakta, ancak binaların ve alanların yeniden 

geliştirilmesi ve yenilenmesi için de kullanılmaktadır. Çoğu durumda, özellikle İstanbul'da, deprem riski ile 

başlatılan kentsel dönüşüm uygulamaları, çarpık ve düzensiz yapılaşmanın olduğu kent topraklarında, sağlıklı 

bir şehirleşme planının geliştirilerek, sosyal ve ekonomik bozulmaya cevap vermek amacıyla 

gerçekleştirilmektedir (Koramaz, 2018). 

2000’li yıllarda uygulanan neoliberal politikalar sonucunda, inşaat şirketleri uluslararası pazara açılmış, 

Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da dönüşüm politikaları geliştirilmiş ve kentsel dönüşüm faaliyetleri 

başlamıştır. İnşaat şirketlerinin uluslararası pazara açılması ile inşaat faaliyetleri hızlanmış ve tüm konut 

sunum biçimlerinde bir artış olmuştur. Belediyelerin oluşturdukları toplu konut kooperatifleri ve deprem riskli 

alanlarında konut üretimi, konut sunum biçimlerini artırmış, özel sektör eliyle kent dışına lüks konut yapımı 

başlamıştır. Yeni ulaşım arterleri, altyapı yatırımları ve küreselleşmeyle birlikte ulusal ve uluslararası talepler 

doğrultusunda piyasa ve planlama süreçleriyle biçimlenmeye başlamıştır. (Güvenç, 1997).  
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Hem kentsel dönüşüm uygulamaları hem de bölgeye dayalı yenileme faaliyetleri, uygulandıkları yerleşim 

yerlerinin fiziksel çevre kalitesi, sosyo-ekonomik yapı ve mülkiyet değerleri üzerinde önemli etkiye sahiptir.  

Türkiye'deki merkezi gücün etkisi nedeniyle, kentsel planlama ve kalkınma konularında ciddi yasal ve kurumsal 

yeniden yapılandırma düzenlemeleri kabul edilmiştir.  

Kurumsal yeniden yapılanmanın önemli bir sonucu, merkezi yönetim organları altındaki yeni kurumların 

kurulması yoluyla kentsel planlama ve kalkınmaya ilişkin gücün merkezileştirilmesi ve kentsel planlama ve 

kalkınma otoritelerinin bu yeni kurumlara devredilmesidir (Kayasü ve Yetişkul, 2014).  

İstanbul örneğinde kentsel dönüşüm uygulamaları iki ana biçimde gerçekleşmektedir; i) bir yandan kentin 

dışında büyük yatırım maliyetleri olan yüksek ölçekli altyapı projeleri, ii) şehir merkezinde yeniden yapılanma 

ve yenileme projeleri ile iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Şehir  merkezi, mevcut arsa 

ve binaları yeniden geliştirmeyi amaçlayan kentsel projeler yoluyla bir dönüşümle karşı karşıya kalmıştır. 

Bu yeniden geliştirme projeleri, mülk ve arazi değerlerinde bir artışa, bölgedeki işlevsel özelliklerde ve 

kullanıcı profilinde bir değişime, kentleşmiş arazi ve inşaat yoğunluğunda radikal bir artışa neden 

olmaktadır. Yüksek ölçekli altyapı projelerinden bina yenilemelerine kadar, tüm bu projeler kenti yeniden 

şekillendirirken, aynı zamanda kentsel kaynakları, mülk ve kira değerlerini yeniden dağıtmak için bir araç 

görevi görmektedir (Lovering and Turkmen 2011; Kayasü ve Yetişkul, 2014; Özkan Eren ve Özçevik, 2015). 

Ayrıca, inşaat sektörü bu dönüşüm sürecinde öne çıktıkça, tüm ölçeklerdeki kalkınma ve iyileştirme 

projeleri, inşaat tesislerinin ulusal ekonomik göstergeler ve işsizlik oranları üzerindeki olumlu etkileri 

nedeniyle bir devlet politikası olarak teşvik edilmektedir (Balaban, 2012). 

Bununla birlikte, dönüşüm uygulamalarında, hak sahiplerinin mülkiyet haklarını güvence altına almak için bir 

program oluşturmak yerine, dönüşümün ekonomik yönünün ön plana çıktığı görülmektedir. Sosyal öncelikleri 

göz ardı ederken ekonomik önceliklerin büyük bir rol oynadığı bu yaklaşım, proje geliştirme ve uygulamaları 

sırasında halkın katılımını sağlamadığı, tahliyeleri zorlaştırdığı ve işlevsel özelliklerde değişiklik getirmek 

için alan bazlı yenileme projeleri olmaları yönü ile sıklıkla eleştirilmektedir (Kayasü ve Yetişkul, 2014; Özkan 

Eren ve Özçevik, 2015). 
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Çok aktörlü yönetim anlayışına dayanan, katılımcı ve ortaklıklara dayalı politikalar geliştirilmesi ile insanların 

hayatlarını etkileyen kararlara doğrudan dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, daha iyi kararların verilmesi 

sağlanacak, yetkili otoritenin hesap verebilirliğinin artıracak, yerel halkın karar alma süreçlerine dâhil ederek 

yetkilendirilmeleri ile ortak bir amaç ya da çıkar etrafında bir araya getirilmeleri ile toplumsal beraberlik 

sağlanacaktır. 

2. Üret, Aktar, Boşalt, Tekrarla Yöntemi

Kentsel dönüşüm uygulamaları yapılırken yerinde yaşayan halkın başka bir yere taşınması ile değil, alanın 

sosyal, ekonomik ve mekânsal ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek projelerle ve yerel halkın da dâhil olduğu 

uygulamalarla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yerinde dönüşüm olarak ifade edilen bu yaklaşım, kentin 

gelişim dinamiklerine ve gereksinimlerine göre geri kalmış kent parçalarının, önceden belirlenmiş bir vizyon 

doğrultusunda sakinlerinin beklenti ve ihtiyaç duydukları bir program dahilince katılımcı esaslara dayalı olarak 

gerçekleştirilmesidir. Bu açıdan halkın taleplerinin alınarak sürece dahil edilmesi, kentsel aidiyet duygusunun 

gelişmesini sağlayacak ve bireylerin kenti sahiplenmesi ile bütün sürece katılımları ile sonuçlanacaktır (Genar, 

2006). 

Yerinde Dönüşüm kavramı; kentsel dönüşüm nedeni ile yıkılan binaların hak sahiplerine yine aynı alanda, 

hakları karşılığında, yapılacak yeni yapılardan verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Çoğu zaman yerinde 

dönüşüm uygulamalarından sonra bölgenin eski yaşayanları farklı sebeplerle başka bölgelerde yaşamayı 

tercih etmek durumunda kalmaktadır. Bu da katılımın sağlanamadığını, dönüşüm projelerinin kendilerini 

bölgelerden uzaklaştıracak yaklaşımları içerdiğini ve dönüşüm projelerine çoğunlukla razı olmadıklarını 

göstermektedir. Çalışma kapsamında ele alınan “Üret, Aktar, Boşalt, Tekrarla” olarak ifade edilen yöntem, 

katılım esasına dayanması ve uzlaşma sürecinin daha kolay tamamlanabilecek olması nedeni ile uygulanabilir 

bir kentsel dönüşüm yaklaşımıdır. 

Bu yöntemin aşamaları şu şekilde özetlenebilir: 
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- Söz konusu dönüşüm alanına en yakın, boş ve zemin açısından oturuma uygun olarak belirlenen

kamu mülkiyetindeki arazilerin, yeni bir planlama ile dönüşüm amacına uygun olarak hale

getirilmesi,

- Belirlenen bu alanlarda inşa edilecek yeni yapıların, can ve mal güvenliğini tehdit eden doğal ve

kentsel risklerle karşı karşıya olduğu için öncelikle dönüşüme tabi tutulması gereken alanlardaki

mülk sahipleri ile bina bazında uzlaşarak takas edilmesi,

- Bu arazilerde üretilecek bina stokunun en az yeni bir yapı adası oluşturacak büyüklüğe sahip olması,

- Taşınacak alandaki binaların tahliyesi ile boş kalan arazilerden zemin yönünden yerleşime uygun

olanlarda aynı sürecin tekrarlanarak devamı ve dönüşüm esnasında elde edilecek yerleşime uygun

olmayan araziler ile dönüşüm sonrasında elde edilecek tüm arazilerin kamuya iadesidir.

Şekil 1. Üret, Aktar, Boşalt modeli (İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü) 

“Üret, Aktar, Boşalt, Tekrarla” yöntemi kamuya ait arazide üretilen binaların uzlaşmaya dayalı olarak takas 

edilmesi sonucu gerçekleştiğinden, hak sahiplerinden ilave imar hakkı talebi olmadan gerçekleşmekte olup, 
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hisseli binalardaki bağımsız bölümler arasında çokça rastlanan gerçek değerler ile arsa payları arasındaki 

orantısızlığın yol açtığı adaletsizliğin giderilmesi de kolaylaşmaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa İlçesi’nde hızlı bir 

dönüşümün gerçekleştirilmesi amacı ile etaplar halinde üret-aktar-boşalt modeli kullanılarak plan 

çalışmalarına başlanmıştır. Dönüşüm çalışmasının amaçları; i) riskli binalarda yaşayan nüfusa yönelik bölgede 

kalıcı yerleşimler önerilerek Bayrampaşa’daki yoğun yapılaşma ve donatı alanlarının eksikliğini gidermek ve 

ii)sorunun çözümü için “kentsel arsanın yeniden üretimi” konusunda yenilikçi birtakım araç ve yöntemlerin

geliştirilmesini sağlamak, iii) yeterli yeşil alan, konut-ticaret alanı ve diğer bazı donatı alanları oluşturmak, 

iv)alanın dönüşüm sonrası örnek bir yerleşim alanı gerçekleştirmek olarak belirlenmiştir.

Üret, Aktar, Boşalt, Tekrarla” yöntemi, dönüşüm sürecinde etkili olan her aktör için önemli avantajlar 

bulundurmaktadır. Dönüşümden etkilenen kişilerin yerleşecekleri binaların önceden hazırlanmaması 

durumunda bu kişilere taşınma tazminatı, kira yardımı gibi bir takım destekle sağlanması gerekmektedir. Süre 

uzadığı takdirde hem kullanıcılar hem de yükleniciler açısından telafisi mümkün olmayan kayıplar 

yaşanmaktadır. Yukarıda bahsedilen, “Üret, Aktar, Boşalt, Tekrarla” yöntemi uygulandığında ise özellikle de iş 

yerlerinin eski mekânını boşaltmadan yeni iş yerlerine taşınması mümkün olduğundan ticari kayıplar en aza 

indirilecektir. 

2.1 Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Süreci 

Bayrampaşa İlçesi, yüksek deprem riski, güvensiz yapı stoku ve niteliksiz çevre, yüksek yapılaşma yoğunluğu, 

afet sırasında ulaşma, tahliye ve kurtarma olanaklığının azlığı gibi nedenlerle İstanbul içinde depremin 

doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle en büyük can ve mal kaybının beklendiği ilçelerden biridir. 
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Şekil 2.. Bayrampaşa İlçesi’nin İstanbul’daki konumu (https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/) 

Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, E-5-TEM bağlantı yolunun kuzey kısmında yer almaktadır. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki eski cezaevi içinde kalan alan ve yakın çevresinde yerleşime uygunluk 

hâkim iken, yakınında yer alan iken İsmetpaşa Mahallesi sınırlarında yer alan binaların deprem dayanıklılığı 

oldukça düşük olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla İsmetpaşa Mahallesinin eski cezaevi alanına taşınması ile 

gerçekleşecek dönüşüm uygulaması ile, depreme dayanıklı olmayan binalardan bu alana aktarma yapılarak 

hem fiziksel olarak depreme dayanıklı yeni bina stoku elde edilecek, hem de yaşam kalitesi yüksek, 

“Sürdürülebilir-Ekolojik Kentsel” çevre sağlanacaktır (İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü). Bayrampaşa 

İlçesi’nde gerçekleşmekte olan dönüşüm uygulamaları yeni bir yönetim ve proje geliştirme anlayışı ile ortaya 

konulmaktadır. Buna göre; bu dönüşüm sadece dayanıklı yapı stoğu sağlamak amacı ile değil, yaşam 

kalitesinin artırılması, ekonomik faaliyetlerin artırılarak, yerel halka yönelik yeni istihdam olanakları sunmak 

gibi salt fiziksel dönüşüm değil, ekonomik, sosyal ve çevresel iyileştirmeleri de içermektedir. 

Bayrampaşa İlçesi’nin nüfusunun yarısına yakın bir kısmını bulunduran İsmetpaşa Mahallesi’nde mevcutta var 

olan yapıların çoğunluğunun depreme dayanıklı olmadığı düşünülürse dönüşümün acil olarak ele alınmasının 
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gerekliği ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı, dönüşümün en hızlı şekilde, kısa vadede gerçekleşmesi ve bölgede 

sağlıklı bir yapı stoğu sağlanarak donatı alanlarının zenginleştirilmesi önem kazanmaktadır. 

Bayrampaşa İlçesi İsmetpaşa Mahallesinin dönüşüm senaryosu 2 aşamadan oluşmaktadır: 

1. Bayrampaşa İlçesinin İstanbul içindeki konumu ve sahip olduğu öncelikler ele alınarak, bölgenin 

kent içinde cazibe merkezi haline getirilmesi, 

- Dönüşümün tüm alana yayılması amacı ile dönüşüm çalışmalarını tetikleyecek parçacıl öncü 

dönüşüm uygulamalarının gerçekleştirilmesi,  

- Birbiri ile uyumlu yapıların yer aldığı, yaya erişimin sağlandığı, park, bahçe gibi açık ve yeşil alanların 

bulunduğu, uygun genişlikteki araç yolları ile ilişkilendirilmiş bir örnek kent modelinin oluşturulması, 

2. Hak sahiplerinin mülkiyet haklarının belirlenmesine yönelik değer esaslı bir modelleme yapmak 

ve üretilecek değerden hakları oranında pay almalarının sağlanması ile yaşayanları alandan 

uzaklaştırarak değil, yaşayanlarla birlikte dönüşümün sağlanması. 

- Üret, aktar, boşalt, tekrarla yöntemi ile kamuya ait arazide üretilen yeni yapılardan tamamen 

uzlaşmaya dayalı olarak eski yapı ile takas söz konusudur. Bayrampaşa Eski Cezaevi alanı üzerinde 

üretilen konut ve ticari birimlerden hak sahipleri payları oranında mülkiyet edinebilecekler ve bu 

şekilde aktarma modeli ile İsmetpaşa Mahallesinin boşaltılması sağlanacaktır. 

Bu modelin gerçekleşmesi ile Bayrampaşa İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde yaşayanların kentsel donatı ve kent 

mekânlarına ulaşımı daha kolay sağlanacaktır. Bu dönüşüm uygulamasının gerçekleşmesi ile önemli bir adım 

atılarak devamında ilçedeki diğer riskli alanların da dönüşümü sağlanarak can ve mal kaybının en aza 

indirgenmesi mümkün olabilecektir. İsmetpaşa Mahallesi gibi hızlı bir dönüşüm gerektiren alanların üret aktar 

boşalt yöntem ile dönüşümü bütüncül bir bakış açısı içerisinde diğer alanların da dönüşümünü 

hızlandıracaktır. 

3. Sonuç 

Kentleşmenin hızlanması ile kent nüfusu sürekli artarak büyümekte, genişlemekte ve buna bağlı olarak kent 

parçaları değişime uğramaktadır. Kentlerin bu dönüşüm ile kentsel arazi değerleri de değişmekte, kentsel 
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alanlar da yenilenme süreci devreye girmektedir. Kent parçalarına yapılacak müdahaleler de yerele özgü 

niteliklerin ve önceliklerin göz önüne alınması ve fiziksel etkilerin sosyal boyutlar içerisinde değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple sorunların çeşitliliğinin tespit edilmesi ile alanın öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu 

ekonomik, sosyal, fiziksel sorunlar ortaya çıkarılarak, çözüm olarak sürdürülebilir bir çalışma geliştirilebilir. 

Deprem riski altındaki alanlar ve binaların dönüşümünde, kamu eliyle ya da özel girişimciler ortaklığı ile 

gerçekleştirilen uygulamalarda kent bütününün dikkate alınması önemli bir gerekliliktir. Aksi halde bir bölge 

için gerekli ulaşım bağlantıları, donatı alanları önceki durumuna göre iyileştirilse bile kent bütünü açısından iyi 

bir sonuç olmayabilir. Alana ilişkin demografik veriler, sosyo-ekonomik, fiziksel ve çevresel yapının detaylı 

analizleri ile alanın temel sosyo ekonomik profilinin çıkarılması çalışmalarının doğru bir şekilde organize 

edilmesi açısından önemli bir adımdır. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının başarılı olabilmesi için, tüm hak sahiplerinin onayına bağlı olarak, süreç 

boyunca aktif bir katılımın olması zorunluluktur. İnsanların yaşadıkları yer ile bağlılığı dikkate alınarak yerinde 

dönüşüm kriterlerine uyulması ve insanların yaşamaya alıştıkları mekânlardan ve hayat düzenlerinden 

uzaklaştırılmaması gerekmektedir. Dönüşüm alanında yaşayanların mülkiyet, hak sahipliliği vb. parametrelerle 

haklarının belirlenmesi ile dönüşüm çalışmalarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve hızlı uygulanması 

sağlanacaktır. Şeffaf ve güvenilir şekilde yaşayanların dönüşümde alana getireceği artı değerden 

yararlanmaları mümkün kılınabilecektir. Alanda yaşayanların haklarının belirlenmesi daha sonra çıkabilecek 

sosyal ayrışma, çatışma ve dışlanma gibi sosyal sorunları en aza indirgeyecektir. Hak sahiplerinin mülkiyet 

haklarının korunması konusunda ve projenin sonucunda ortaya çıkabilecek yeni hak sahipliliği oranlarının 

dağılımındaki tedirginlik ortadan kalkacaktır. 
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TOPLUMSAL BELLEK BOŞLUKLARI VE İÇMİMARLIĞIN PSİKOSOSYOLOJİK YERİ: İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ 

ÖZET 

Birey veya insanın en temel gereksinimi hayatta kalmak ve çoğalmak, türünü devam ettirmektir. Ancak bu günlerde bu olgu 
değişmiştir. İnsanların kentlerdeki yaşamını, çağın gerektirdiği değerler üzerinden, bireyin kişisel zevkleri ve beğenileri belirlemeye 
başlamıştır. Günümüzde ‘toplumu’ bu nedenlerle modernist bir yapı olarak tanımlamak zor olmaktadır. 21. yüzyıl toplumu hem 
modern, hem de postmodern özellikleri taşıyan, küresel bir beğeni olgusuyla biçimlenmiş kaotik yapıdadır. Bu beğeni olgusuna 
“hedonist” yani hazcı bir yaklaşım egemen olmuş, bu da insanların yaşamlarında kentsel ölçekten ürün ölçeğine kadar her türlü 
tasarım ürününe etki etmiştir. Kullanıcıları tüketiciye dönüştüren ve doğal olarak mekân kullanıcılarını da mekân tüketicilerine 
dönüştüren bu yaklaşım, direkt olarak mekân üreticilerini de etkilemiştir. Ortaya çıkan yeni yaşam döngüsü, tasarımcıların topluma 
yön verme görevlerini engellemektedir. Oysa tasarımcılar, tasarladıkları ürünlerle birlikte toplumun sosyolojik yapısını da ortaya 
koyarak, anı biriktirmelerini sağlamakta ve toplumun kültürel belleğinin oluşumunu desteklemektedir. 
21. Yüzyılın başlarında İstanbul’ da “kentsel dönüşüm” başlamıştır. Bu döneme kadar kültürel belleğin oluşumuna katkısı olan 
simgesel mimari yapılar ve iç mekânların; restoran, kafe, sinemalar, müzeler gibi sosyal alanlar yıkılmış ve bu dönüşümle birlikte 
yeniden üretim sürecine sokulmuştur. Bu yeniden yapım süreci kentin popülasyonunun ve dengelerinin değiştiği döneme denk 
gelmektedir. Göçler sebebiyle şehrin çehresi değişirken, şehrin sosyolojisi de değişmektedir. Zaten psikolojik açıdan yaralayıcı olan 
yıkım-yapım süreci kolektif bellekte kayıplara yol açmaktadır. Bu da toplumda yabancılaşma, aidiyetsizlik hissi, mekân-yer dönüşüm 
sürecinin yok olması, gibi hem psikolojik hem de sosyolojik sorunlar doğurmaktadır. İçmimarlar ve tasarımcıların bu konuyla ilgili 
yapabilecekleri bu yazıda aktarılmıştır. 
Anahtar kelimeler: kentsel dönüşüm, içmimar, kültürel bellek, toplumsal miras, mekân okuması, psikososyoloji

PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL PLACE OF INTERIOR ARCHITECTURE, REGARDING SOCIAL MEMORY 
GAPS: URBAN TRANSFORMATION OF ISTANBUL 

ABSTRACT 

The basic need of an human being is to stay alive, reproduce and to sustain his genes. But at this century this fact has changed. 
Urban life of a citizen is specified by pleasures and taste of the individual, by the morals of the era. That is why it is hard to define 
society as a modernist structure. The 21st century society has both modern and postmodern features, in a chaotic state which has 
been formed by a global taste of phenomenon which is dominated by a “hedonist” attitude. This influenced the life of human being 
between urban to product scale. Changing the users to consumers affected the place users to place consumers thus the place 
producers directly transformed. The new lifecycle is blocking the duty of the designers from shaping the future. Though designers 
help the public produce a social cultural recollection and store memories by designing according to sociological texture. 
At the beginning of 21st century, “urban transformation” started at Istanbul, Turkey. The iconic interiors and architectural buildings 
that helped producing the cultural memory such as; museums, cinemas, restaurants and cafes had demolished and reproduction 
phase started. This stage has taken place while the population is being transformed and balance has changed. The silhouette of the 
city is being also affected because of the immigrations and the sociology is being changed. Demolishing and rebuilding is 
psychologically hurtful, in addition it erases a lot at collective memory. This causes both psychological and sociological problems such 
as; alienation at society, feeling of not-belonging, lack of space-place transformation. To minimize these effects, designers and interior 
architects have things to do which are also narrated at this article. 
Keywords: urban transformation, interior architect, cultural memory, social heritage, reading of space, psychosociology. 
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GİRİŞ 

İnsanoğlunun ilk çağlardan 21. yüzyıla gelirken yaşadığı değişim, gelişim sürecinde mekân her zaman 

önemli rol oynamıştır. İlk olarak barınma ihtiyacını karşılamak için somut ve fiziksel olarak şekillendirilmiş 

veya sınırlandırılmıştır. Buna rağmen duvar resimleri objeler ve farklı yollarla insanlar yaşadıkları 

mekânları kişiselleştirmeyi ve kendileri için “yer”e dönüştürmeyi başarmıştır. Şimdi de tasarlanan 

mekânlar sayesinde insanlar kendilerini ‘yer’de bulmakta, kendilerine yer bulmaktadır. Toplumsal bellek 

oluşumu ve bunun aktarılması için Mekânlara ihtiyaç vardır. Henri Lefevbre de mekânın toplumsal olarak 

üretildiğini vurgular. “Mekân (ve zaman) toplumsal olarak üretilir. Yaşanan mekân (l’espace vécu; lived 

space), algılanan mekân (l’espace perçu; perceived space) ve tasarlanan mekân (l’espace conçu; 

conceived space), mekânın üretiminin birbirinden ayrılmaz üç kurucu anıdır.” (Aslan, 2009:7). 

Mekân tasarımını bilinçli ve öngörülü bir şekilde içmimarlar ya da daha genel olarak mekân tasarımcıları 

yapar. Ancak mekânın “yer” e dönüşmesi zaman ve toplumsal etkileşim ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple 

toplumu oluşturan bireylerin bulundukları kentte, kasabada, köyde, mahalledeki yapısal ya da kavramsal 

mekân simgeleriyle bir ağ oluşturması ve kendi zihin beden bütünlüklerini, anılarını bu şekilde bir arada 

tutup aktardıkları söylenebilir. Her birey kendi merkezinde kendi anılarını biriktirmektedir. Bu anılar 

mekânlarda oluşmakta ve insan hafızasının derinliklerine bu şekilde kaydolmaktadır. Mekân anı 

biriktirmek için gerekli olan araçtır. “Bir uzamsal çerçeve içinde cereyan etmeyen kollektif bellek yoktur. 

Uzam kalıcı bir gerçekliktir: izlenimlerimiz birbirini kovalar, zihnimizde hiçbir şey kalıcı değildir. Eğer 

geçmişimiz bizi çevreleyen maddi ortamın içinde muhafaza edilmeseydi onu tekrar ele geçirmek mümkün 

olmazdı.” (Fırat, 2014). Mekân, aynı zamanda uzam olarak algılansa da kısa bir açıklama yapmak yerinde 

olacaktır. “Uzam, şeylerin üç boyuta yayıldıkları ve yer değiştirmelerine karşın özdeşliklerini korudukları 

homojen ortamdır” der (Merleau-Ponty, M. 2014). Demek uzamın içinde var olan ve korumayı ancak bu 

şekilde devam ettirilebilen bir bellekten bahsedilebilir. Derya Fırat’ ın, Nora’ nın “bellek mekânı” 

kavramıyla ilgili yazısında da bu vurgulanmaktadır. “Medyanın yardımıyla hızlanmış, seyrekleştirilmiş, 

güncelin geçiciliğine indirgenmiş bir zaman ve tarih algısına sahip olan günümüz toplumlarında süreklilik 

duygusu ancak mekân cisimleşmektedir.“ (Fırat, 2014). Bu mekân; çok büyük kentsel bir imge olabileceği 
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gibi, çok küçük bir duvar mozaiği, bir heykel, bir oda olabilirken, bir şehir ya da bir ülke de olabilir. Nora; 

bellek mekânlarının asıl varlık sebebini “zamanı durdurmak, unutma işini engellemek, nesnelerin 

durumunu sabitlemek, ölümü ölümsüzleştirmek, soyut olanı göstergelerin en azı içinde anlamın en 

çoğunu kapsayacak şekilde somutlaştırmak” olarak tarif etmiştir. Bu durumda bellek mekânlarının yok 

edilmesi veya bir sonraki nesle aktarılamamasıyla birlikte toplumsal bellekte boşluklar oluşmaktadır. 

Çünkü, “…şeyler, karşısında düşünüp taşınacağımız yalın ve tarafsız nesneler değiller; her biri bizim için 

bir tutumu sergiler, bir tutumu anımsatır, bizde olumlu olumsuz tepkiler uyandırır; bir insanın kendisini 

çevrelediği nesnelerden, yeğlediği renklerden, dolaşmaya gittiği yerlerden, o insanın zevki, kişiliği, 

dünyaya ve dışarıdakilere karşı tutumu okunur.” (Merleau-Ponty, M. 2014). Doğrusal zaman düzleminde 

bellek ancak mekânlar sayesinde aktarılabilmektedir. Her yıkımda olduğu gibi kentsel dönüşüm için 

yapılan yıkımlarda da bellek kayıpları bu şekilde yaşanmaktadır. 

Mekânlar bazen de toplumsal bir olaya ev sahipliği yaparak “yer”e dönüşür. Bu gibi durumlar o yere 

toplumsal olarak bağlılığı ya da soyutlanmayı pekiştirmektedir. Psikolojik etkinin çok kuvvetli olmasıyla 

sosyolojik açıdan ortaya çıkan olay o yere bağlanarak toplumsal belleği oluşturmaktadır. Siyasiler ve 

yöneticiler için bu önemlidir. Aynı zamanda savaşlarda veya güç gösterilerinde o ülkenin, bölgenin ya da 

şehrin en önemli yerine yapılan her türlü atak aslında topluma verilen bir mesajdır. 

İşte bu sebeplerle kentsel dönüşüm sonucu ortaya çıkan bellek kayıplarına müdahale edilemese de 

toplumun psikososyolojik olarak etkilenmesini en aza indirmek için şehir çevre planlamacılarından, 

endüstri ürünleri tasarımcılarına kadar bütün tasarımla ilişkili meslek gruplarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu noktada, faaliyet alanlarından biri de toplumun yapı taşı olan birey ve en küçük sosyal topluluk “aile” 

nin temel ihtiyaçlarından “barınma ve korunma işlevlerinin gerçekleştiği yer” “Kutadgu Bilig, 1069” 

(Nişanyan Sözlük) olan “konut” u tasarlamak olduğu için, içmimarların yeri de çok önemlidir. 
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KONUT, EV ve DÖNÜŞÜM 

Konut, “İnsanın kendisi ve en yakınlarıyla içe çekilme gereksinimini karşıladığı, özel ve mahrem 

eylemlerini gerçekleştirdiği, doğal ve sosyal dış dünyadan kendisini soyutlayabildiği bir mekân olarak 

tanımlanabilir” (Boyacıoğlu, 2010). “Ev" ise bu fonksiyonlara ek olarak zaman ve kullanıcılarıyla 

oluşmaktadır. Her konut eve dönüşemez. Bu sebeple özel olarak bu fonksiyon için tasarlanan mekânlar 

bu dönüşüm sürecinde kullanıcıya yardım etmektedir. Mekân olarak konut kullanımı son birkaç senede 

artmıştır. Öncelikle kullanım açısından konutun değişen yüzüne bakılabilir. 

Bu yüzyıl konutun bir öncekine göre daha sık kullanıldığı yüzyıldır. Esnek çalışma saatleri ve mekânları ev-

ofis ortamlarını entegre etmekte, dolayısıyla katı çalışma saatlerinden ve ofis kullanımından 

uzaklaşılmaktadır. Çağın getirdiği bir durum olan postmodernist yaklaşım, daha liberal daha bireyselci bir 

dönem yaratmıştır. Zaman ve mekân kavramları değişmekte, herkes dünyanın her yerine istediği 

zamanda ulaşabilmekte, farklı ülkelerden insanlarla saat farklarına rağmen çalışabilmekte ve bunların 

hepsini cep telefonlarıyla yapabilmektedir. Bu da konut mimarisinin değişimine sebep olmaktadır. 

Binaların daha dar, evlerin daha küçük olması belki de artık eskisi kadar sorun edilmemektedir. Ancak 

bu değişim hızı, insan doğasının alışabileceğinden/ ayak uydurabileceğinden daha yüksektir. Bunun 

yanında modern aile yapısının az nüfuslu olmasıyla, ev içi mekân kullanımı artmamakta, sosyalleşme 

dışarıda gerçekleşmekte, ekonomik ve ekolojik durumlar sebebiyle de metrekarelerin düşmesi 

kullanıcının tercihi olmaktadır. 21. YY ‘da üretilen konut projelerine bakıldığında, daha yüksek katlı, insan 

ölçeğinden kopuk, çok daireli binalar veya güvenlikli siteler olduğu gözlenmektedir. Evlerin içi 

küçülmüştür. Mimari yapısı ise o dönemin politik yapısına göre şekillenmektedir. Bu değişiklikler ve 

komşu uluslardaki değişimler, savaşlar, dünyadaki ekonomik gelişmeler sebebiyle mimari-mekânsal 

dönüşümler yaşanmaktadır. 

Kentsel dönüşüm ise; afetler, fazla nüfus artışı, çarpık kentleşme sebepleriyle yapılmaktadır. Bu süreçte 

yıkım ve yeniden yapım gerçekleşir. Ancak her yıkım toplumsal belleğe etki eder. Bu etki pozitif ya da 

negatif olabilir. Dönüşüm kent ölçeğinde olduğunda ise etkileri daha büyük olmaktadır. Oysa yıkım 
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yalnızca bir binayı yıkmak değildir. Bir yıkımdan ortaya çıkacak bir sürü sonuç varken bunu bir toplu 

dönüşüm içinde değerlendirirken, toplumun fiziksel güvenliği kadar sağlığını da düşünmek gerekir. 

Kentsel dönüşüm, çekirdekten, dış kabuğa yaşanan değişim sebebiyle hem birey hem de toplum için çok 

zorlayıcı olmaktadır. 

Bu değişimin en hızlı gözlemlendiği yer İstanbul şehri olabilir. 2000’ lerin başında gerek konut binaları, 

gerek yollar, köprüler, tüneller ve hatta havalimanı, otogar gibi ölçek olarak farklı projelerle devam 

etmektedir. Bu süreçte yalnızca doğa, bitki örtüsü, ekoloji, hayvan yuvaları, göç yolları ve şehir mimarisi, 

silüeti değil bunun yanında toplum da değişmektedir. Devamlı bir göç teması şehre hakim olmaktadır. 

Kısa süreli göçler ise hem maruz kalanların hem de kent kullanıcılarının hayatlarını 

değiştirmektedir. Şehrin bazı simgesel binaları İstanbul’ daki bu kentsel dönüşüm sürecinde yıkılmıştır. 

Bu dönüşüm yalnızca yerel insanların hayatını etkilemekle kalmayıp ekosistemin de değişmesine sebep 

olmuştur. 

Yalnızca binalar değil, doğal olarak var olan parklar bile “şekle” sokulmakta, sınırlar çizilmekte ve Lefevbre’ 

in dediği gibi kent “gitgide bir belge, bir sergi ya da bir müze görüntüsünü almaktadır.” (Lefevbre, 2011). 

Yaşanan bu değişimler fiziki olarak sokakların, mahallelerin ve ilçenin yapısını değiştirmiştir. Ara mekânlar 

giderek silikleşmiş, ortaya birbirinden kopuk çalışan ana mekânlar çıkmıştır. Dönüşüm kent ölçeğinde 

yüksek bir yüzdede gerçekleştiğinden silüet değişmiştir. Mekân değişmekte ancak gerçeklikten kopmakta 

ve algıyı da beraberinde götürmektedir. Kentin sahiplerinin yer ile ilgili imgelemleri yittiğinde ve yerine 

yeni fonksiyonlar ve/veya yeni tarzda yapılar konduğunda ise şehri algılamada boşluklar oluşmakta ve bu 

da yalnızca fiziksel bir bağ ile bağlanmış olsa bile, ki bu pek mümkün değil, toplumda ani kayboluşlar 

yaşatmaktadır. 

Kent ölçeğinde planlı olarak yapılmayan bu uygulamalar kültürel bellek kayıpları oluşturmaktadır. “Derin 

psikolojik düzeyde, mimarlığımız, bizim yapımımız olan belleğimizdir; hem takdir edilen mimarlık hem de 

anonim yapı bize bırakılan kalıttır. Onun bir kısmını ortadan kaldırırsak, kültürel bir lobotomiyle (beynin 

frontal lobunun ameliyat ile alınması) bu belleğin bir kısmını silmiş oluruz.” (Roth, M., 2006). Yıkımlar 
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imgelemi zayıflatır veya yok eder. Bu da kent algısını zayıflatır. Yerine yapılan yapılar referans noktasını 

iyice kaybettirerek aidiyet hissini minimuma indirir. Artık o yapı ya da mahalle ya da kent içinde kendine 

ait veya topluma ait bir yokoluşu vardır. 

Mekân üretiminin zaman ayağı bu şekilde etkilenirken bir de fonksiyon farklılıkları ortaya çıktığında 

Mekânla olan bağ tamamen kopmaktadır. Rant bölgelerinin, öncelikli olarak dönüşüme girdiği 

gözlenmektedir. “Kentsel dönüşüm aracılığıyla artı sermayenin emilmesi ise daha da karanlık bir manzara 

arz ediyor. “yaratıcı yıkım” yöntemiyle birbiri ardına gelen kentsel dönüşüm evreleri hemen her zaman 

sınıfsal bir boyut arz eder, zira süreçten ilk ve en fazla etkilenen çoğu kez yoksullar, yoksunlar ve 

siyasi iktidarın marjinalleştirdiği kesimler olmaktadır.” (Harvey, 2013).

DEĞİŞEN TOPLUM ve PSİKOSOSYOLOJİK ETKİLERİ 

Bu sürece etki eden bir diğer konu da kent toplumunun değişmiş olmasıdır. Yeni Türkiye’ de yaşanan bu 

değişim dönüşüm sürecinde mekân kullanımları değişmiştir. Önceden batı kültürüne hizmet eden kafe 

ve mağazalar, restoran ve oteller, konutlar ve eğlence yerleri, artık doğu kültürünün rahat edebileceği, 

alışkanlıklarını sürdürebileceği, mekânlara dönüşmüştür. Bunun dışında eski “İstanbul”lu olarak tabir 

edilen Fransız kültürü ve gayrimüslimlerin etkisi altında uzun zamanlar kalmış olan kesim kendine eskisi 

gibi yer bulamamaktadır. Ekonomik sebepler kültürün bu derece “değişmesine” neden olmaktadır. Türk 

milleti fakirleşirken alım gücü yüksek olan diğer uluslar ülkeyi ucuz olarak görmekte ve bütün doğa 

güzellikleri ve modernist bakış açısı sebebiyle Türkiye’ de uzun süreli kalmakta, mülk edinmekte ve bu 

şekilde vatandaşlık bile almaktadırlar. Genel olarak doğu kültüründen gelen bu zengin kesim sosyal 

yaşamın her alanında kendi evlerindeki rahatlıkta davranmakta ve yüksek alım gücü sayesinde kentin asıl 

sahiplerinin kendilerini ait hissedememesine neden olmaktadırlar. Bu durumda kendi topraklarında 

yabancılaşma ve aidiyetsizlik hisleri yaşanmaktadır. 

Yıkımın yaşandığı yerde yeni bir süreç başlamaktadır. Yıkılan yapıda yaşayan insanlar başka bir binaya, 

semte ya da şehre taşınmakta ve yaşanmışlıklarını da aynı anda kaybetmektedirler. “Yeni” ye olan merak 

ve istek sonunda vaat ettiği hazzı sağlamamakta çünkü “göç” yaşanmaktadır. Bu göç bazıları için zoraki 
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bazıları içinse mutluluk verici olabilir. Kabuğun tamamının yıkılması anıları da beraberinde yıkarken yeni 

gidilen yer şimdiye kadar olandan farklıdır. O mahallenin yeni gelenleri kabul süreci ve gidenin de alışma 

süreci olacaktır. “Kent” ölçeğinde bir dönüşüm olduğundan evinden çıkan bireyin kendi mahallesinde bir 

yer edinmesi kolay olmamakta ve farklı yerlere gitmek durumunda kalmaktadır. Bu gidişler kimlik kaybını 

beraberinde getirmekte. “araf”ta kalmasına sebep olmaktadır. Proshanksy “insanın doğal ve 

yapılandırılmış çevreyle, fiziksel dünyayla ve başka insanlarla ilişkilerinde tercihleri, beklentileri, 

duyguları, değerleri ve inançları tarafından belirlenen, yerin ve kişinin kimliğini yapısında birleştiren 

karmaşık bir örüntü” ile “yer kimliği” olgusunu tanımlamaktadır (Göregenli M., Karakuş P. 2014). 

İnsan yer kimliğini kaybettiğinde yabancılaşmaya maruz kalmaktadır. “Örneğin son yüzyıl boyunca 

kentleşmenin dehşet verici hızı ve ölçeği, neden ve nasıl olduğunun farkına varmaksızın bizlerin de üst 

üste birden çok kez dönüşüm geçirdiğimiz anlamına geliyor. Bu dramatik kentleşme insanın esenliğine 

bir katkı yapmış mıdır? Bizi daha iyi insanlar mı kılmıştır, yoksa kuralsızlık ve yabancılaşmanın hüküm 

sürdüğü bir dünyada başıboş mu bırakmıştır?” (Harvey, 2013). Yabancılaşma belki de bu devrin en büyük 

sorunlarından biridir. Bu hem psikolojik hem de sosyolojik bir sorundur. Kültürel boşluklar bu şekilde 

derinlere inmekte ve postmodern dünyaya hizmet etmektedir. 

Yabancılaşma dolaylı olarak ait hissetmeme ve yersizlik hislerini de ortaya çıkarmaktadır. İnsanın, 

Maslow’ un da belirlediği gibi, en temel ihtiyaçlarından biri de güvenliğinin sağlanmasıdır. Ancak 

“ev”inde ya da “mahalle”sinde bunu hissedemediğinde hayatının diğer alanları da etkilenmeye 

başlar. Kentsel dönüşümün neticelerinden biri de her alanda artan konut sayısıyla doğru orantılı kişi 

sayısında artıştır. Bu artış, farklı sosyoekonomik seviyedeki insanlarla artar. Bu da kimlik kaybını, aidiyet 

hissini azaltır. 
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SONUÇ 

Değişen yapı çehresi/mimarisiyle birlikte insanları çekmek için iç mekânların da değişmesi gerekir. Bu da 

yepyeni bir kimlik oluşturur. Kimlik değişmesi de bu noktada olur. Önce mekân tasarımcıları değişen 

yatırımcı-müşteri profili sebebiyle ticari mekânlarda yeni kültüre uyum sağlayacak mekânlar üretmeye 

başlarlar. Malzemeler değişir, yerleşim, kullanım ve sunum şekli değişir. Bunu bir mağaza olarak ele 

aldığımızda servis şekli de değişmektedir. Müşteriyle birebir ilişkide olan zaman-sürede bile farklılıklar 

vardır. Aynı şekilde bir restoranın menü içeriği, oturma gruplarının yeni sosyal ilişkiler sebebiyle 

değişmesi gibi birçok farklı noktada değişim gerçekleşmektedir. 

Kentsel dönüşümle birlikte ortaya çıkan toplumsal bellek kayıpları, psikolojik karmaşalar, günlük hayatın 

akışının tamamen değişmesi büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların neler 

olduğunu gözlemlemek ve ufak da olsa bazı yöntemlerle kayıpları en aza indirmek diğer meslek 

gruplarıyla birlikte mimarlar ve içmimarlara da düşmektedir. “Ne mimar, ne plancı, ne sosyolog, ne 

iktisatçı, ne felsefeci, ne de siyasetçi yoktan yeni formlar ve yeni ilişkiler yaratamaz. Ne mimar ne de 

sosyolog toplumsal ilişkileri yaratma gücünü elinde bulunduramaz, yalnızca bazı olası durumlarda mevcut 

eğilimleri yönlendirebilirler.” (Lefevbre, 2011). Lefevbre’ in de dediği gibi toplumsal ilişkiler toplumsal 

hayatın kendisidir. Ancak eğilimleri yaratmak toplumla ilgilenen ve “bilimle beslenmiş bir öz sayesinde” 

gerçekleştirilebilir. 

Bireysel anı kayıplarının önüne iç mekân tasarımcıları ve içmimarların yardımlarıyla geçilebilir. Dış 

ortamıyla ilişkisi kopartılmış iç mekân yaratıcılarının bu sebeplerle yeni ortama kimlik kazandırması 

gerekmektedir. Bunun için öncelikle müteahhitler, mimarlar ve içmimarın birlikte çalışması, en azından 

yapı ölçeğinde topluma katkıda bulunması beklenmektedir. İnsani duyguların kontrolü ve iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Bu da tasarlanan mekânlarla mümkün olacaktır. İnsanı “yer”e ait hissettiren durumları ön 

plana çıkartmakla bu süreç hızlandırılabilir. Bazı tasarımcılar 3D printerlarla, bazıları parametrik tasarım 

programlarıyla da bu alanda çalışmalar yapmaktadırlar. Geliştirilen teknolojiyi kullanıp entegrasyonu 

sağlamak da önemlidir. Yeni sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, geri dönüştürülen materyallerle 

78

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



birlikte, doku ve ışıkla mekân bağlılığını sağlamak mümkündür. Bunların yanı sıra binaların ömürlerini 

uzatmak da önemlidir. Böylece ekonomik, ekolojik, psikolojik sorunların daha oluşmadan önüne 

geçilebilecektir. Değişen teknoloji ve gelişen bilimle birlikte ortak tasarım anlayışları geliştirilmelidir. Bu 

şekilde psikolojik ve sosyolojik toplumsal travmaların üstesinden gelinebilir. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜMLE DEĞİŞEN YAŞAMLAR: BURSA DOĞANBEY MAHALLESİNDE DİKEY KONUTLARA GEÇİŞLE 

BİRLİKTE MAHALLENİN, BAHÇENİN VE SOSYALİN YİTİMİ 

ÖZET 

Türkiye’de 1950 ve 1960’larda yoğunlaşan iç göç ve artan kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan gecekondu sorununa çözüm bulmak 
amacıyla 1966 yılında çıkarılan 775 sayılı yasa çıkarılmış ve yeni kentlilerin barınma ve konut sorunu, sosyal devlet kapsamında ele 
alınmıştır. Halen geçerliliği olan gecekondu yasası ile birlikte mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının 
önlenmesi çerçevesinde özellikle kooperatifçilik özendirilmiştir. 1980’lerle birlikte izlenen yeni liberal ekonomik politikalar 
sosyal devletten vazgeçiş sürecinde kentleşme dinamiklerini de dönüştürmüştür. Tarımsal desteklerin azalması ve izlenen istihdam 
politikaları kentlere olan göçün yoğunluğunu daha da artırmış, mega kentlerin ortaya çıkış sürecinde yeni gelenlerin konut ihtiyacının 
karşılanması ise, arz odaklı bir kamu politikasıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ’yle sağlanmaya çalışılmıştır. 2000’li yıllarla 
birlikte artan kentleşmeyle ülke nüfusunun %80’inin yaşadığı kentsel alanlarda konut sorununun çözümünde yeni liberal bakışla 
yerelleşme ve piyasa odaklılık esasa alınmış ve kentsel dönüşüm projeleri kentleri bir inşaat alanına getirmiştir. Özellikle kent 
merkezlerinden kalan ekonomik olarak da arsa değeri artan sosyal konutların yenilenmesi ihtiyacı bu sürece hız kazandırmıştır. 
2005 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesinde yer alan “konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji 
parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa 
ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim 
projeleri uygulayabilir” ifadesi ile riskli konutlar kentsel dönüşüm süreci kapsamında dönüştürülmeye başlanmıştır. TOKİ’nin 
yanında belediye ve özel sektör aracılığıyla da konutları yenilenen mahalle sakinlerinin kentsel dönüşüm konutlarına olan ilgisi de 
artmıştır. Ancak bu dönüşüm süreci sosyal devlet anlayışıyla yapılan ve birkaç katlı olan mahalle konutlarının yatay yaşam yerine 
dikey-çok katlı konutlara geçmeleri ve site yaşamıyla mahalleden izole süreçle sonuçlanmıştır. Bu süreç 2000’li yıllar ile birlikte pek 
çok ilde olduğu gibi büyükşehir olan Bursa’da da, TOKİ-Osmangazi Belediyesi-Özel Sermaye-Vatandaş işbirliği ile kentsel dönüşüm 
mahallelerin öncelikle tercih edildiği kentsel dönüşüm projeleri mahallelerin mekânsal/fiziki ve sosyal hayatını dönüştürmeye
projeleri hız kazanmıştır. Kent merkezine yakın başlamıştır. 2006 yılında başlayan kentsel dönüşüm konutları, 2012 yılından itibaren 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kamuoyunda bilinen adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası 
kapsamında hızla yayılmaya başlamıştır. Afet yasası kapsamında kentsel dönüşümün odaklarından biri olan Bursa Doğanbey 
Mahallesi de bu süreçte 25 kata varan kentsel dönüşüm projeleriyle öne çıkmıştır. Bu bildiri kapsamında Doğanbey mahallesinde 
kentsel dönüşüm konutlarında oturanların gözünden mahallenin ve konutların fiziksel ve sosyal değişim ve dönüşüm süreci ele 
alınmaktadır. Birkaç konutlarda mahalle yaşamıyla içe yaşarken kentsel dönüşümle birlikte yapılan 25 kata kadar uzanan konutlara, 
yataydan dikeye geçen, güvenlikli-kapalı, site sakinlerinin mekânsal yaşamlarının değişen toplumsallıkları sorgulanmaktadır. 2019 
yılında başlanan ve halen devam eden saha çalışmasının gözlem ve görüşmelerinin ışığında kentsel dönüşüm konutlarında yaşayan 
toplamda on kişiyle yapılan derinlemesine görüşmelerin nitel analiziyle, konu değerlendirilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Dikey Mimari-Dikey Yaşam, Güvenlikli Site, Sosyal İzolasyon, Bursa-Doğanbey Mahallesi 

CHANGING LIVES AMIDST URBAN TRANSFORMATION: NEIGHBORHOOD, NEIGHBOR, AND BACKYARD LOSSES INVOLVED 
IN THE CHANGEOVER OF BURSA’S DOGANBEY NEIGHBORHOOD TO HIGH-RISE HOUSING 

ABSTRACT 

In an effort to find a solution to the increase of internal migration and urbanization along with the emerging shanty house problem of 
Turkey in the 1950’s and 1960’s, a 775 page law was issued in 1966 after which new urban citizen’s shelter and residence problems 
were submitted to the scope of the social government. Within the framework of the currently prevailing house law along with existing 
gated house reclamation and liquidation, cooperative housing is particularly encouraged as a measure to prevent the further building 
of new shanty houses. The dynamics of urbanization changed in the 1980’s with the new liberal economic policies which proceeded 
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to abandon the social government. The decrease of agricultural support and succeeding employment policies resulted in a higher 
concentration of migration to cities, the emergence of mega-cities and thus the greater need for housing. This need was sought to be 
addressed through the Housing Development Administration’s TOKİ housing through a supply-focused public policy. With the rising 
urbanization of the 2000’s, 80% of the country’s population was living in urban areas. On the basis of a new liberal perspective and 
market orientation, as a solution to the housing problem, urban transformation projects made cities into construction sites. 
Particularly, the value of property remaining in city centers began to increase quickly with the need for social housing renovation. The 
2005, 5,393 page Municipal Law’s 73rd Article reads: “in the development of housing areas, industrial areas, commerce areas, 
technology parks, civil service areas, recreational areas and all types of socially outfitted areas, for the purpose of the renovative 
construction and restoration of aging areas of the city, for the preservation of historical and cultural texture of the city, or to install preventative 
measures against the risk of earthquakes, urban transformation and development projects may be implemented.” With this statement, 
the transformation process of at-risk urban housing began. Through the vehicle of the municipality’s TOKİ housing as well as with the 
private sector, the housing restoration neighborhood resident’s involvement in urban transformation increased. However, due to the 
social government’s understanding of the transformation process the several story horizontal neighborhood housing was turned into 
multiple story high-rise and apartment complex residencies which resulted in a period of isolation. The 2000’s came with, as it was 
with many provinces, the metropolitan city of Bursa’s TOKİ-Osmangazi Municipality-Private Capital-Citizen cooperation in which urban 
transformation projects gained speed. As the preferred starting point for urban transformation projects, neighborhoods close to the 
city center locationally/physically and socially began to experience transformation. Urban transformation housing which started in the 
year 2006, from 2012 onward quickly began to spread the 6,306-page Disaster Risk Area Renewal Law, which was colloquially known 
as the Urban Transformation Law. Bursa’s Doganbey neighborhood, as one area focused on urban transformation, brought to the 
forefront 25 levels of urban transformation projects within the scope of the disaster law. This paper takes in hand the Doganbey 
neighborhood urban transformation housing resident’s perspective on their neighborhood and housing’s physical and social change 
during the transformation process. In several residences, neighborhood life while living within urban transformation, including the 
change of a row of housing stretching as long as 25 houses into enclosed high-rise housing with security, along with the spatial changes 
of apartment complex resident’s impact on collectivity is examined. In light of observations and interviews conducted through field 
research starting in 2019 and presently continuing, in-depth interviews with a total of 10 people living in urban transformation housing 
have been qualitatively analyzed and the topic of urban transformation evaluated. 

Key Words: High-rise Living, Urban Transformation, Neighborhood Inhabitants, Neighborliness, Bursa-Doganbey Neighborhood 
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KENTSEL DÖNÜŞÜMLE DEĞİŞEN YAŞAMLAR: BURSA DOĞANBEY MAHALLESİNDE DİKEY KONUTA GEÇİŞLE 

YİTİRİLEN MAHALLELİLİK (KOMŞULUK) 

GİRİŞ 

Türkiye’de gecekondu alanlarının oluşumu 1940’larla başlayan köyden kente göç ve devletin kente gelen nüfusa 

konut sunamamasının bir sonucu olarak gelişmiştir (Tekeli ve Erman, 2008: 277). Aynı memleketten gelenlerin 

dayanışma arayışları ile aynı yerde yoğunlaşarak oluşturdukları gecekondu alanları, zaman içerisinde gelişerek 

büyük kentsel alanlar kaplamaya başlamıştır. Kentli nüfus oranı 1945’lerde % 20’lerden, 2000’lerde % 80’lerin 

üstüne çıkmıştır (Tekeli 2008: 50). 1961 Anayasasının 49. Maddesi konut kesiminde önceliği yoksul ve dar gelirli 

ailelere vermişse de, uygulamada yoksulların konut sorunu gecekondu ile çözümlenmiştir (Sallan Gül, 2006: 

278).  1960’lı yıllarda gelişen sosyal devlet anlayışı hem kentlerde gecekondu önleme çalışmalarına öncelik 

verilmesine, hem de kente göç eden kitlelerin kendi konutlarını yapmalarına kamusal destek politikaları 

ekseninde gelişmiştir. Bu kapsamda 1966 yılında çıkan 775 sayılı gecekondu yasası ile birlikte mevcut 

gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve yeniden gecekondu yapımının önlenmesi çerçevesinde pek çok kentte 

yurttaşların kamusal kredilerle kendi konutlarını yapmalarına olanak tanınmıştır.  

1980’lerle birlikte ise, Türkiye’nin izlediği yeni liberal entegrasyon ve kentleşme politikaları, mega kentlerin 

ortaya çıkmasına yol açarken, kentlere yeni gelenlerin konut ihtiyacının karşılanmasında devlet daha fazla rol 

almaya başlamış, arz odaklı konut politikası öne çıkmıştır. 1980’lerden sonra hem gecekondular hem de kent 

merkezindeki eski konut alanları apartmanlaşarak dönüşmüştür. 1984 yılında Toplu Konut Kanunun yürürlüğe 

girmesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kurulmasıyla birlikte dar gelirli grupların artan konut ihtiyacını 

karşılamasının yanında, gecekondu ve kaçak yapılaşma alanları için de bir çözüm yolu olan kuruluş, 2000’li 

yıllarda daha işlevsellik kazandırılmıştır. 2007 yılında çıkarılan 5069 sayılı Yasa ile birlikte 775 sayılı Gecekondu 

Kanununda değişiklik yapılmış ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın tüm yetkileri TOKİ’ye devredilerek kentsel 

yenilemenin de ana kaynaklarından biri olmuştur. Özellikle 1960 ve 1970’lerde yapılmış olan ve eskiyen konut 

stoklarının yenilenmesi ihtiyacıyla sürece TOKİ’ler daha fazla dâhil olmuştur. İzlenen yeni liberal ekonomik 

politikaları konut politikalarına da yansımış, devlet-özel sektör işbirliği içinde devletin arsa mülkiyeti sağlanması 
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ve özel sektör uluslararası finans kuruluşlarıyla ve ulusal bankacılık sistemine dayanan kredi sistemleriyle 

kentlerin konut ihtiyaçları kentsel dönüşüm projelerinin devreye girmesine olanak tanımıştır. Kentsel dönüşüm 

projelerinin son yıllarda ortaya çıkan en önemli özelliği ise, özellikle kent merkezlerine yakın olan, mahalle 

yaşamının yoğun yaşandığı mekânsal alanların öncelikli dönüşüm alanları olarak seçilmesidir. Kent 

merkezlerinde yer alan ve bu nedenle de arsa/mülkiyet değeri yüksek olan birkaç katlı eski konut stoklarına 

olduğu mekânsal alanlardaki yatay yaşam kentsel dönüşüm projeleriyle değişime uğramaya başlamıştır. Bu 

projelerde TOKİ özellikle arsa temini ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla uzun vadeli finansal destekle öne 

çıkmışsa da süreç oldukça tartışmalıdır. Buğra (2003: 97)’ya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin, usulsüz konut 

sektörünün şekillenmesinde çok önemli rolü olmuştur. Özelleştirmenin konut sektörü alanındaki en önemli 

uygulayıcılarından olan TOKİ, devlete ait boş araziler, işgalciler ve dar gelir gruplarının artan konut taleplerini 

sömürmüştür. Haksız kazanç elde etmek amacı ile kamu toprağına el konulurken, vatandaşlar da anlaşma 

mecbur bırakılmışlardır.  Daha alt gelir düzeylerine sahip arsa sahipleri çok katlı sitelere, yüksek apartman 

bloklarından oluşan konutlara mahkûm bir yaşama zorlamışlardır (Eşkinat, 2011: 169). Bir başka ifadeyle dar 

gelirli eski konut sahiplerinin arsalarını da içeren TOKİ’ler onları birkaç katlı yatay yaşamdan çok katlı dikey 

konutlara doğru geçiş süreci, sitelerin güvenlikli ve konforlu yaşamını yeni konutların sakinlerine sunmayı vaat 

ederken onları eski mahallelerinde ve mahallelilerinden de izole etmeye başlamıştır.  

Türkiye’de yasal düzlemde kentsel dönüşüm süreci deprem karşısında konutların yenilenmesi ve 

güçlendirilmesini hedeflemenin yanında gecekonduyu önleme amaçlı gibi bir görünüm oluştursa da, bu 

dönüşüm beraberinde birçok ekonomik ve toplumsal sorunu da beraberinde getirmiştir. Türkiye’de 1999 

depremi sonrası 2005 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesinde yer alan “konut alanları, sanayi 

alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı 

alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu 

korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir” 

ifadesi ile öncelikle riskli konutlar kentsel dönüşüm süreci kapsamında yenilemek yerine yeni konutların 

yapılması için yıkılmaya başlamıştır.  
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Erder (1999: 62)’e göre kentler ve kent kültürleri, yaşam alışkanlıkların, gelir, meslek, inanç, sınıf, gelenek ve 

yaşam tarzına sahip kitlelere ev sahipliği yapan toplumsal bir alandır. Bu gerçeklik kent içinde mekânsal 

farklılıklar yarattığı gibi kentsel gerilimlerde yaratabilmektedir. Mahalle, sokak, semt gibi kent içi mekânların 

fiziki ayrışması bir anlamda yaşam tarzlarının da ayrışmasına neden olmaktadır. Kentin yerlileri ile kente 

sonradan gelen arasında yerleşim yeri ve mekânsal kullanım açısından hiyerarşik bir ayrışma olmaktadır. 1980’li 

yıllar sonrası neoliberal politikalar sonucunda devlet ile sermaye arasında biçimlenen ilişkiler kenti ve kentin 

mekânsal kullanım alanlarını da dönüştürmüştür. Kentsel mekândaki kullanım ve mülkiyet haklarını Kurtuluş’a 

göre esasında bu yeni yerli sermaye lehine yeniden düzenlemekte, kamusal mülkiyetten özel mülkiyete doğru 

radikal bir transferin gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. Kentsel alanda coğrafi açıdan tekel rantlarına sahip 

bölgelerde kalan gecekondu mahalleri ile eski kent merkezlerindeki çöküntü alanları bu transferin ana 

kaynaklarından bazılarıdır. Eski kentsel çöküntü alanlarında çok parçalı mülkiyet hakları ve ağırlıklı kiracılık 

statüsü ile barınan en yoksul toplumsal sınıfların sağlıksız yaşama koşulları ve şiddet potansiyeli, bu alanlarda 

kentsel dönüşüm projelerini meşrulaştırarak bu transferi mümkün kılmaktadır (Kurtuluş, 2012: 51).   

20. yüzyılda artan kentleşmeyle paralel olarak konut sorununun katlanarak büyümesiyle yerleşmeler dışa açık

bir şekilde sınırsızca genişleyerek değil, artık kapalı bir düzeni amaçlayarak geliştirilmektedirler. Geçmişte 

müstakil evde yaşayan modernleşme süreciyle apartman ve dikey mimariye geçişmiştir. Konut kullanıcıları dışa 

kapalı ve güvenlikli sitelerde yaşamayı tercih etmektedir. Değişen mekânın kullanımı, tüketim alışkanlıkları, 

yapım teknolojilerinin iyileşmesi, araba sahipliği ve buna bağlı otopark kullanımı kent bütününden bağımsız, 

genel yaşam alanı bütünlüğü parçalanmış, kendi içine kapalı küçük yerleşimler, ‘şehircikler’ (gated communities) 

kurulmuştur (Sadıkoğlu ve Özsoy, 2016: 228). Bu süreç 2000’li yıllarla birlikte yerelleşme ve piyasa odaklı 

uygulamalarla hız kazanmıştır. Bu süreç pek çok ilde olduğu gibi 2000’li yıllar ile birlikte Bursa ilinde de 

gerçekleşmiştir. 2012 yılından itibaren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

kamuoyunda bilinen adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşüm projeleri hızla yayılmaya başlamış, 

kent merkezine yakın mahallelerdeki kentsel dönüşüm projelerinin mahallelerin mekânsal/fiziki ve sosyal 

hayatını dönüştürmeye başlamıştır. Yasanın 6. maddesinde bulunan, anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya 

kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak 
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en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm 

projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak sağlayan ve usul ve esasları Bakanlıkça 

belirlenen konut sertifikası verilebilir. Bunlardan konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek 

isteyenlere de kredi verilebilir. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre yoksul veya dar gelirli 

olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından, 15/5/1959 

tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 

Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilir” ifadesiyle depreme karşı 

konutta oturanların yasa gereği nasıl bir zorunluluk getirdiği belirtilmiştir1. Afet yasası kapsamında Bursa 

Doğanbey Mahallesinde oturan kişiler de, kendi konutlarını yenilemek için Osmangazi Belediyesi ve özel 

sermayeyi ile işbirliği yaparak, bu sürece dahil olmuşlardır. Bu çalışmada Bursa Doğanbey Mahallesinde kentsel 

dönüşüm konutlarında oturan 15 kişiyle derinlemesine yapılan görüşmelerin sürecine ilişkin bulguları fiziksel 

ve sosyal dönüşüm boyutlarıyla birlikte değerlendirilmektedir.  

Bursa’da Doğanbey Mahallesinde Dönüşüm Üzerine Çalışmalar 

2000 sonrası Bursa’da tarihi kent dokusunda TOKİ, özel sektör işbirliği içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları 

gerçekleşmiştir. Gecekondu ve eski konut stoklarının yanında tarihi kent merkezleri ile yeni araziler emlak 

pazarında tekel rantı oluşturacak değerdeki alanlar kentsel dönüşümde öne çıkmaya başlamıştır. Kentsel 

dönüşüm süreçlerinde vatandaş-müteahhit işbirliğine dayalı mikro ölçekli dönüşüm projeleri yerel yönetimlerin 

yapılandırdığı proje temelli makro ölçekli planlı kentsel dönüşüm, kent mekanlarında gerçekleşmektedir. Bursa 

örneğinde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Osmangazi Belediye Başkanlığı arasında 28/11/2006 tarihinde 

imza altına alınan “Bursa Osmangazi Doğanbey Kentsel Dönüşüm Protokolü  kapsamında kentsel dönüşüm 

projesi 2006 yılında başlamıştır. Tarihi kent dokusundan, müstakil ve birkaç katlı evlerden çok katlı lüks 

konutların alanına dönüşen Doğanbey mahallesi, aynı zamanda eski konut stokunun da varlığını sürdürdüğü bir 

mahalledir. Yeni kentsel dönüşüm konutlarındaki blokların 22 kat yüksekliğinde olması dönüşümden önce 2-3 

katlı müstakil evlerde yaşayan vatandaşlar için mahalle yaşamında önemli ölçüde dönüşümüne de yol 

açmıştır. 

1-https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.775.pdf
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Doğanbey mahallesindeki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yapılmış bazı çalışmalarda da dikkat çekildiği gibi 

mahalle yaşamı sadece fiziksel-mekânsal olarak değil, sosyal olarak da dönüşüme uğramıştır. Örneğin Gür ve 

Dostoğlu’nun (2016: 5) “Bursa Doğanbey Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi Bursa 

Doğanbey Kentsel Dönüşüm Uygulaması” adlı çalışmasında da mahalledeki dönüşümün fiziksel dönüşümü 

belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmadaki katılımcıların Doğanbey mahallesinin fiziksel değişiminden %70’lik bir 

oranla rahatsız oldukları, blokların yüksekliğinden, yakınlığından ya da bir kısmının alçak bir kısmının yüksek 

olmasından memnuniyetsiz oldukları belirlenmiştir. Yine katılımcıların büyük çoğunluğunun (% 80) dikey 

yapılaşmanın bölgenin kent siluetini olumsuz etkilediğinin vurguladığı da ifade edilmiştir. Aslında Doğanbey 

Mahallesi değerli bir tarihi ve kültürel mirasın beşiği olan Bursa’da, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmış 

Hanlar Bölgesi’ne yakın konumdaki sit alanına bitişik ve tescilli yapıları içeren bir mahalledir. Her iki çalışmada 

da yeni kentsel dönüşüm konutlarında yaşayan kişilerin mahallelerine ve komşularına bağlılık ve aidiyet 

hissetme oranın önemli oranlarda azaldığına da dikkat çekilmiştir.  

Yine mahalledeki dönüşümü sosyal boyutuyla ele alan daha eski bir çalışma olan Çubukçuoğlu’nun “Bursa 

Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesinin Tarihi Kent ve Kullanıcı Kimliği Üzerine Etkileri” adlı çalışmasında 

belirtildiği gibi dönüşümden sonra sosyal ilişkilerde komşuluk olgusunun yeri ele alınmıştır. Kent yaşamında 

mahalle kültürünün birincil ilişkileri arasında kabul edilen komşuluğun niteliği, görüşme sıklığı, yani yatay 

yaşamdaki ilişkilerin seyrinde önemi oranda düşüşün olduğu belirlenmiştir. Yeni kentsel dönüşüm evlerinde 

oturanların aynı sitedeki komşularıyla sıklıkla görüşme oranı sadece %15.7 iken, yarıya yakını, %45.1’i komşuları 

ile hiç görüşmediklerini belirtmişlerdir (2013: 54). Dönüşümden önce eski mahallelerinde yaşadıkları yatay 

ilişkilerinde çat kapı ya da, pencereden sosyalleşmek şeklinde ifade edilen sosyal ilişkilerin önemli ölçüde 

yitirdikleri ve sadece %12’ye yakın bir oranda samimi mahalle ve komşuluk ilişkilerini yaşadıkları görülmüştür. 

2019 yılında yapılan bu çalışmada da halen devam eden sürecin son hali değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Doğanbey Konutlarıyla Dikey Mimariye Geçişin Arka Planı 

Doğanbey Mahallesindeki bölgenin sit alanı olması ve tarihi yapıların korunması temelinde 2005 yılında 

çıkarılan yasayla kentsel dönüşüm sürecinin belediyelere bırakılmasıyla birlikte Bursa’da ve Osmangazi’deki 
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kentsel dönüşüm çalışmaları yerinde dönüşüm bağlamında hızlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. 

Maddesi kapsamında kentsel dönüşümü sadece konut alanlarının oluşturulması için değil aynı zamanda kentin 

tarihi ve kültürel dokusunu korumayı ve veya deprem riskine karşı tedbirler almayı öngören kentsel dönüşüm ve gelişim 

projelerinin uygulanabilirliğindeki koşullar arasındadır.  

Kentsel dönüşüm süreci kamu-özel yönetimci anlayışıyla, belediye, özel sektör ve Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı’nın (TOKİ) iş birliğiyle, mahalleye de girmiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Osmangazi 

Belediye Başkanlığı arasında 28/11/2006 tarihinde imza altına alınan “Bursa Osmangazi Doğanbey Kentsel 

Dönüşüm Protokolü kapsamında kentsel dönüşüm projesi 2006 yılında başlamıştır. Konut sözleşmeleri yapılan 

konutların 2012 yılından itibaren de teslimatları yapılmaya başlanmıştır. Kentsel dönüşüm süreçlerinde 

başlayan yeni konut yapımı 2338 adet hak sahibine ve 391 adeti de TOKİ’ye ait olmak üzere toplamda proje 

kapsamında 6 etapta toplam 2729 adet konut inşası edilmiştir. Doğanbey Mahallesindeki konutlar, genellikle 

yapı ömrünü doldurmuş, müstakil ya da en fazla 1-2 katlıdırlar. Bölgede yaşayan kullanıcıların çoğunu orta ve 

düşük gelir grubuna dâhil kullanıcılar oluşturmaktadır. Doğanbey mahallesi kentsel dönüşüm projesi 

oluşturulmadan önce, mevcut binalar genellikle eski ve yıpranmıştır. Proje alanının etrafında bulunan diğer 

binalar, yani merkezi iş alanı (MİA), ticari işleve sahip olmakla birlikte, yüksek katlı oldukları ve yakın geçmişte 

inşa edildikleri için, tarihi hanlar bölgesinin mevcut dokusuna uymamaktadırlar (Çubukçuoğlu, 2013: 54). 

Doğanbey Mahallesinin dönüşüme girmeden önceki görünümü Şekil 1’deki gibidir.  
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Şekil 1: Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi Öncesi Mevcut Mahallelerin Ve Çeperdeki İş Merkezlerinin 

Görüntüsü 

Kaynak: Bursa Osmangazi Kent Konseyi Fotoğraf Albümü, 2018 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi Doğanbey Mahallesi kentsel dönüşüme girmeden önce eski müstakil evlerin, 

çöküntü alanların yoğun olduğu bir mahalle görünümündedir. Bölgeyi bu çöküntü alanlardan kurtarmak, 

yenileyerek mülk sahiplerine, yeni konutların sunulduğu kentsel dönüşüm projesi Osmangazi Belediyesi 

tarafından bölgede 2005 yılında faaliyete girmiştir. 

Doğanbey kentsel dönüşüm projesinin uygulanması aşamasında yöneticiler, yatırımcılar, meslek odaları, 

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve en önemli katılımcı olarak görülen yerel halk, hep birlikte kentsel 

dönüşüm eylemine yön vermektedirler. Tüm dünyada yapılan dönüşüm projelerinde halk katılımı en önemli 

noktalardan biri olarak görülmektedir. Bursa Doğanbey kentsel dönüşüm projesinin diğer dönüşüm 

projelerinden farklı olmasının en önemli özelliği, hem tarihi kent merkezine yakınlığı hem de, içerisinde bulunan 

tarihi yapılardır. Dönüşüm alanın 1-2 km aralığında Tarihi Hanlar bölgesi, Ulucami, Tophane, Ördekli Hamamı, 

Külliyeler, Medreseler bulunmaktadır. Dönüşüm alanında tarihi sit alanı içerisinde bulunan yapıların göz ardı 

edilerek yapıldığı görülmektedir. 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Osmangazi Belediyesi arasında 

28.11.2006 tarihinde imzalan ‟Osmangazi Doğanbey Kentsel Yenileme Projesi Protokolü‟ kapsamında, ilk 

sözleşme çalışmaları başlamıştır. Mülk sahipleri ile ilk defa, 13 Şubat 2007 tarihinde görüşülmeye başlanmış ve 

gerekli tanıtımlardan sonra toplam katılımcıların %98’lik kısmı ile anlaşma sağlanmıştır. Proje başlangıcında 

yapılan analiz çalışmalarında 1910 olarak belirlenen paydaş sayısının, çoklu mülkiyetteki miras işlemlerinin 

sonuçlanması ile birlikte 3784 olduğu ortaya çıkmıştır. Gerekli anlaşmalar sağlandıktan sonra hızla proje 

süresine geçilmiş ve 1.5 yıl gibi kısa bir sürede, sözleşmesi yapılmış kişilerin, tapuları, Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. Maddi durumu elverişli olmayan paydaşlar tespit edilmiş, Osmangazi 

Belediyesi sosyal yardım fonu tarafından bu kişilere aylık kira yardımı yapılmaya başlanmıştır. Anlaşma 

sağlanamayan kişilerin sahip oldukları parseller, hukuki süreç eşliğinde kamulaştırılmaya başlanmıştır. Daha 

sonraki aşama olan, konutların tahliyesi kapsamında 1220 adet hane boşaltılmış ve bu hanelerin yıkımı 

gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında başlayan inşaat 2008 yılına kadar sürmüş, mahallede bulunan pek çok tarihi 

yapılar bu inşaat sırasında zarar görmüştür (Çubukçuoğlu, 2013: 51). Bunlardan en önemlisi Şekil 2’de görünen 

hamamdır. Hamam kentsel dönüşüm sürecinde 2011 yılında çalışmalardan zarar görmüş ise de, mahalle 

sakinlerinin tepkileri üzerine belediye restorasyon çalışmaları yaparak, özel sektörün işletmesine açılmıştır. 

Şekil 2: Doğanbey Kentsel Dönüşüm Konutlarındaki tarihi Hamam ve Restorasyonu 

Kaynak: Tarihi Hamam Fotoğrafı, Bursa Osmangazi Kent Konseyi Fotoğraf Albümü, 2018 

Restorasyon fotoğrafı 27.11.2019 tarihinde Onur Uzer tarafından çekilmiştir. 
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Kentsel dönüşüm süreçlerinde başlayan yeni konut yapımı 2338 adet hak sahibine ve 391 adeti de TOKİ’ye ait 

olmak üzere toplamda proje kapsamında 6 etapta toplam 2729 adet konut inşası edilmiştir. Bloklar zemin+3 

kattan oluşmakta ve toplam daire sayısı 412 adettir. B bloklar zemin+22 kattan oluşmakta ve toplam daire sayısı 

774 adettir. C bloklar zemin+22 kattan oluşmakta ve toplam daire sayısı 1143 adettir. D bloklar ise zemin+21 

kattan oluşmakta ve bir bloktaki daire sayısı toplam daire sayısı 400’dür. Konutlar 2+1 ve 3+1 olarak planlanmış, 

75.0, 112.0 ve 149.90 m2 olarak üç farklı tipolojide planlanmıştır. Tüm bloklarda, 2 Adet normal, 1 Adet yük 

asansörü mevcuttur.  Osmangazi Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde 2729 konutun 2338 adedi hak sahiplerine, 

geriye kalan 391 adedi ise TOKİ’ye aittir. TOKİ bu dairelerin satışından gelir elde etmiştir. TOKİ tarafından açılan 

ihaleler sonucunda Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesinde ihaleyi kazanan Güneş Konut Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi 2008 yılında sözleşme imzalamış ve A blokların inşaatını gerçekleştirmiştir. Aynı tarihte Şentürkler 

Mühendislik ve İnşaat A.Ş. de sözleşme imzalamıştır. C blokların inşaatını üstleniştir. 2009 yılında da İpek İnşaat 

Lmt. Şirketi ihale kazanmıştır. Bu firma B blokların yapımını gerçekleştirmiştir. TOKİ ve Belediye öncülüğünde ve 

sonrasında özel sektörden inşaat firmalarının ihale usulü katılarak Doğanbey kentsel dönüşümünde ana aktörler 

olduğu görülmektedir (Gür, 2006: 175).  

Şekil 3: Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi TOKİ 2019 

Kaynak: Fotoğraf 27.11.2019 tarihinde Onur Uzer tarafından çekilmiştir. 
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Bursa’nın tarihi kent dokusunda gerçekleşen kentsel dönüşüm projesi il yeni konutlarda yerli, göçmen 15 bine 

yakın kişi yaşamaktadır. Bölgenin sit alanı üzerinde konumlanmış tarihi yapıların yakınında olması, kent 

merkezinde ulaşım ve merkezi iş alanlarına yakınlığı Doğanbey Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin 

Bursa kent tarihi açısından önemli hale gelmektedir. 

Doğanbey Mahallesinde Kentsel Dönüşümle Dikey Yaşama Geçiş: Umulanlar-Beklenenler/ Hayaller ve 

Hüsranlar  

Araştırmanın Yöntem ve Süreçleri 

Araştırma verileri 2019 yılında gerçekleştirilen ve halen devam eden bir çalışmaya dayanmaktadır. Bursa 

Osmangazi Belediyesi tarafından 2005 yılında başlayıp 2012 yılında teslim edilen Doğanbey Mahallesi Kentsel 

Dönüşüm Projesi olan Doğanbey (TOKİ)  konutlarında saha süreci gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha süreci 

Bursa Doğanbey mahallesinde 15.06.2019-20.10.2019 tarihleri arasındaki 4 aylık bir saha sürecinde2 toplamda 

15 örneklem grubuyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Konut sahipleri kendi evleri yerine site 

bahçelerindeki park alanında görüşmeyi uygun görmüşlerdir. Bu görüşmeler mahallenin site içerisinde bulunan 

tarihi bir hamamın restore edilerek restoran işletmesine açılması ile çay bahçesinde gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırma, 15 kişi ile yapılan görüşmelerle dikey yaşama geçişle değişen mahalle ve mahallelik üzerinden 

birtakım verilerin ışığında değerlendirilmiştir. Yapılan görüşmelerde mahalle tarihi, mahallenin mekânsal 

kullanım değişimi, yatay mimariden dikey mimariye geçişle birlikte sosyal yaşamlarında ne tür değişim 

yaşandığına ilişkin çok uzun yıllardır mahallede yaşayan katılımcıların ifadeleri kentsel dokunun fiziki ve sosyal 

tarihini ve dönüşümünü anlamak bakımından oldukça önemli bilgiler sunmuştur.  

2-Araştırmanın pilot saha çalışması verilerinin bir kısmı 4.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresinde Onur UZER ve 
Songül SALLAN GÜL tarafından “Tarihi Kent Dokusunda Kentsel Dönüşüm Örneği Olarak Bursa Doğanbey Mahallesi: 
Yoksulluktan Kurtuluş mu? Refaha Kavuşmak mı?” adlı bildiri ile sunulmuş, tam metin bilidirler kitabına yayınlanmak 
üzere gönderilmiştir.
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Tablo 1: Evleri Kentsel Dönüşüme Girdikten Sonra Yeni Konutlarda Oturan Katılımcılar 3 

Gör. 
Kodu 

C Y E M MS D HS KS MKS 

K1 E 65 Lise E Memur Doğanbey 4 7 40 
K2 E 58 Üniversite E Emekli Tayakadın 4 7 45 
K3 K 33 Üniversite B Öğretmen Merkez 1 2 7 
K4 K 36 Üniversite E Memur Kırcaali 3 2 7 
K5 E 45 Üniversite E Mühendis Doğanbey 4 7 35 
K6 E 70 Lise E Memur Doğanbey 2 7 40 
K7 E 67 İlkokul E Emekli Doğanbey 2 7 40 
K8 E 71 Üniversite E Emekli Doğanbey 3 7 40 
K9 E 65 Lise E Emekli Kiremitçi 2 7 50 
K10 E 69 Lise E Emekli Doğanbey 2 7 40 
K11 K 77 İlkokul B Ev Hanımı Doğanbey 1 7 50 
K12 K 81 İlkokul E Ev Hanımı Doğanbey 2 7 50 
K13 K 74 İlkokul E Ev Hanımı Doğanbey 2 7 40 
K14 K 75 İlkokul B Ev Hanımı Doğanbey 1 7 50 
K15 K 79 İlkokul B Ev Hanımı Kiremitçi 1 7 50 

Tablo 1. de görüldüğü üzere katılımcıların 8’i erkek ve 7’si kadındır. Yaş aralığı da 33-81’dir. Ancak 50 yaş altı 3 

katılımcı haricinde katılımcıların hepsi yaşlı kuşak temsilcileridir. 65 yaş üstü katılıcılar ilkokul mezunu iken, 3 

katılımcı lise ve diğerleri de üniversite mezunudur. Katılımcıların 11’i evli 4’ü de bekardır. Katılımcıların 

meslekleri, 5 emekli, 3 memur, 5 ev hanımı, 1 mühendis ve 1 öğretmen olarak dağılım göstermiştir. 

Katılımcıların mahallede yaşadıkları süre olarak, 2 katılımcı 7 yıl, 13 katılımcı mahallenin tarihi gibi eski olup 

35-50 yılları arasındadır. 15 katılımcı de Bursa Doğanbey, Tayakadın, Kırcaali, Kiremitçi mahallelerinin 

yerlisi olduklarını ifade etmişlerdir. 10 katılımcı dönüşüme giren Doğanbey mahallesinde doğmuş ve yaşamış 

kişilerdir. 

3-Evleri kentsel dönüşüme giren Doğanbey TOKİ’lerinde yaşayan katılımcıların demografik özellikleri, (G) kodu ile 
belirtilmiştir. Tabloda C (Cinsiyet), Y (Yaş), E (Eğitim Durumu), M (Medeni Durum), MS (Meslek), D (Doğum yeri),  HS 
(Hanede yaşayan kişi sayısı), KS (Mahallede Kaç senedir oturduğu), MKS (Mahallede kaç senedir yaşadığı) şeklinde 
kategorize edilmiştir.
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Katılımcıların mahallede yaşam sürelerine bakıldığında 3 katılımcı haricinde 35-50 yıldır yaşadıkları 

belirlenmiştir. Yaşları 33 ve 36 olan katılımcılar ise, ailelerinden kalan miras konutuna sahip olduklarını ve 

kentsel dönüşüm sürecinde konutları kiraya verdiklerini ve son 2 yıldır da yeni konutlarında, mahallede 

oturduklarını anlatmışlardır. Katılımcıların gelir aralığı 1.500 TL- 5.000 TL arasındadır. Dar ve alt gelir grubu 

kişilerdir. 13’ü evlerin teslimatından bu yana 7 yıldır Doğanbey kentsel dönüşüm konutlarında oturduklarını 

ifade etmişlerdir. Doğanbey TOKİ’lerinde yaşayan 2 katılımcı ise 2 senedir burada yaşadıklarını belirtmiş olan 

genç yaştaki konut sahipleridir.  

Doğanbey Mahallesinde Mekânsal Dönüşüm Süreci ve Dikey Mimarinin İkilemi: Konforlu Yaşamdaki Hüsran 

Bursa Doğanbey Kentsel Dönüşüm konutları A-B-C-D olmak üzere 4 Etap ve 23 blokta toplamda 2974 daireden 

oluşan 17 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiş konutlardan oluşmaktadır. 120-210 metre kare arasında evler 

vardır. Kullanım alanı olarak 166 metrekaredir. Oda sayısı olarak 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak inşa edilen konutlar, 

tek ya da çift balkonludur. Her etapta 2 katlı otoparklar vardır ve 23 katlı bloklar 2 katlı otoparklarla birlikte 

toplamda 25 kattır. Her blokta da 3 adet asansör de bulunmaktadır. Katılımcılar konutların projelendirme 

aşamasında eski konutu olanlarla belediye ve yüklenici firma ile yapılan görüşmelerde kat sayısının 7 ile 

başlayan pazarlıklarda 12 kat vardığını ama konutların tesliminde 23 katla karşılaştıklarını ifade edilmişlerdir. 

Dikey mimarinin çok katlılığı üzerinden onlara sunulan lüks konut yaşamı beklentisine karşın, katılımcılar 

otoparkla birlikte 25 kat olan konutların kentin siluetine ve bölgenin fiziksel özelliklerine uymadığını öne 

sürmüşlerdir. 2 genç katılımcı haricinde diğer katılımcıları, özellikle Doğanbey mahallesinde 30 yıldan fazla 

süredir yaşayan eski kuşak temsilcileri çok katlı ve bloklu bir alandaki sıkışmış yaşama olumlu 

bakmamaktadırlar. Örneğin 5 yaşındaki (G1) erkek katılımcı4 süreci şöyle açıklamıştır: 

 “Dışarıdan baksan lüks konut içeriden baksan hüsran sonu. 12 kata imza atıp, 22 katı görünce içimiz sızladı. Tüm Bursa 

bizim konutları konuşuyor. İnanın bizde bu güzel şehrin siluetini bozan bu konutlardan bu kadar yüksek oluşundan 

4- G1 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı. (Görüşme Tarihi: 12.08.2019)
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rahatsızız. Müstakil evlerimizde bahçemizde meyvelerimizle sebzelerimizle mutluymuşuz. Girdik bu beton yığınların içine 

cami minaresi gibi şu görüntüye bakın. İçim sızlar burada otururken ama ne çare.”  

Benzer biçimde 59 yaşındaki (G2), kadın katılımcı5 de duygularını ve cinsiyet rolleri bağlamında konutların düşük 

niteliğine yönelik eleştirilerini şu cümlelerle ifade etmiştir; 

“Bize başta 10 kat dediler, yürüyüş yolları vardı, binalarda tüneller vardı birbirine geçiş olacaktı insanlarda buna göre 

katılım sağladı. Binaların daha yüksek olacağını duyunca dernekte mahalle olarak toplandık. Mahallede 700 kişi vardı 

35-40 kişi toplanabildik. 2 tane dernek vardı. Duvarları falan kalitesiz buraların, çok rüzgâr olduğunda en üst kattakiler 

pencereler patlayacak diye odaların belli yerlerinde oturuyormuş. Bizim burada akmayan çatı yok. Giderlerin oraya beton 

kapaklar yapmışlar, her yerde böcekler var ve lağımlar patlıyor. Burada sağlık ocağı yok. İhtiyacımız oluyor gidemiyoruz. 

Evlerin odaları (4+1) ama çok küçük bir mutfak ve aşırı derecede büyük bir salonu var. O salonların camları yuvarlak, 

aynı koridor penceresi gibi duruyor uzaktan ve onların % 80’ini içeriye su alıyor. Camları silmekten korkuyoruz. 17. 

Katta yaşamaya nasıl alışalım biz. Mahallemizde kapının önüne çıkar el işi yapardık. Şimdi aşağı inmek zor geliyor. 

Tansiyonum var asansörde kalmak istemiyorum. Merdivenlerden zaten inemem. İlk başta ev sahibi olacağız diye mutlu 

olmuştuk ama şimdi huzursuz yaşıyoruz. Ne komşuluk var ne de istediğimiz gibi bir ev oldu.”  

Doğanbey Mahallesinin eski sakinlerinden olan ve yeni konutlarda oturan 60 yaşındaki erkek katılımcı6 (G7) de 

çok katkı ve iç içe geçen bloklarda yaşayan kalabalık karşısında duyulan rahatsızlığı şöyle ifade etmişti;   

“…Önce 12-13 kat olacak dediler bir çıkmaya başladı katlar 25 kat oldu. Tabi Bursalılar burası için şehrin ortasına çakılan 

kazık dediler. Biz de bir Bursalı olarak bu kadar katlı olmasından, sosyal donatı alanlarının olmamasından memnun 

değiliz ama dairelerimizden memnunuz. Yine de mutfak küçük salonlar geniş ama malzeme kalitesi çok kötü. Hepimiz 

tadilat yaptırdık. Bizim bu yüksek katlıların hemen arkası da Doğanbey TOKİ’nin yaptığı konutlar, gidin bakın 3 katlı orası. 

5-G2 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı. (Görüşme Tarihi: 15.08.2019)
6-G7 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı.  (Görüşme Tarihi: 20.09.2019)
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Sit alanıymış. 10 metre var aramızda orası sit alanı burası değil. Orası 3 kat burası 25 kat. Görüntü kirliliğini TOKİ kendi 

oluşturdu…”  

54 yaşındaki kadın katılımcı 7(G5) kentsel dönüşüm öncesi süreci ve çok katlı dikey mimarideki yaşamını “ruhum 

daralarak yaşamak ve ölümü beklemek” metaforlarıyla tanımlamış ve şöyle özetlemiştir;  

“Konutlar yükselince son zamanlarda artık kabulleniş de oldu. Evet, bu evlerde artık oturacağız. Bu kadar katlı binada 

oturmak istemiyoruz. Ama yapıldı bu mahallenin insanıyız nereye gidelim. Bizi mecbur bıraktılar. TOKİ belediyeye atıyor 

ama burada temel suç belediyenindir. O dönem belediye başkanı, 5m2 yere daire verince böyle 25 katlı evlere bizi 

mahkûm edersin. Herkes kendi mahallesinde kalsın istedi başkan. Ama çoğu gitti. Ama eskiden burada oturan bizim gibi 

3’te1’idir. Başka yere gidenler gelmediler. Evini satanlar oldu. Bu kadar yüksek katta oturmak istemeyen olmadı. Biz 

mahallemizde birbirimize gider gün yapardık, bahçemizle ilgilenirdik. Şimdi burada oturan mahalleli arkadaşlarımızla da 

görüşemiyoruz. Herkes yaşlı buraya gelince yaşam enerjisi düştü herkesin. 12 kat olsa bu kadar olur muydu bilmiyorum. 

Ama 19. Katta ruhum daralarak yaşamaktan sıkıldım. Sanki burada ölümü bekliyoruz. Eski mahallemizde her gün 

doğuyorduk. Bahçemizle, komşularımızla, sanırım bir kültür, gelenek bitti Doğanbey’de…”  

Doğanbey mahallesinde görüşmelere katılan katılımcılar, 1970’lerin sosyal konut yapım süreciyle birlikte 

mahalleye taşınan çoğunluğu yaşlı kuşaktan olan eski mahalle sakinleridir. Eski konutlarının kentsel dönüşüm 

sürecine dâhil olmasında iki etkenin rol oynadığı görülmektedir. İlki eskiyen konut stokunun giderek çöküntü 

alanına dönüşmesidir. İkincisi ise, kendilerine sunulan lüks ve konforlu yaşam beklentisi ve arzusudur. 

Doğanbey mahallesinde 40 yıldan fazla yaşayan mülk sahiplerinin eskiyen konutlarını yenileme ihtiyaçları 

özellikle mahallenin yoğun göç alması ve artan yoksullukla birlikte elen çöküntü alan olma niteliği de öne 

çıkmıştır. 74 yaşındaki (G13) kadın katılımcı8 bu durumu şöyle ifade etmiştir; 

“Orada evlerimiz çok eskimişti bir şekilde yıkılacaktı. Mahallenin yarısı zaten mahalleden gitmişti. Göçle gelen kirada kalan 

Bursalı olmayan Doğudan gelenler oldu. Mahallenin yapısı değişmişti. Suç olayları, uyuşturucu kullananlar evleri yakanlar 

7- G5 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı.  (Görüşme Tarihi: 15.08.2019)
8-G13  Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı. (Görüşme Tarihi: 20.09.2019)
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olmuştu. Yıkılacaktı artık. Bu evler bize mecburen verildi. Belediyeden gelenler lokalde bizi topladılar. Mülk sahipleri gitti. 

Ben çok ilgilenmedim. Eşim ilgilendi ben ondan duydum, takip ettim. Sonra bize dediler ki 12 kat olacak bina 23 kat 

oldu. O konuda kandırıldık. Evin çok iyi malzemesi de yok…”  

Mahalleli için eskiyen konutların yenileme ihtiyacı zaten dar gelirli olan mahalle sakinleri için kentsel 

dönüşüm daha da cazip ve önemli hale gelmiştir. Yine bu süreçte belediye ve özel sektörün işbirliği 

içinde mahalle sakinleriyle gerçekleştirdikleri toplantılarda sunulan lüks yaşam projeleri mahallenin 

süreçte gönüllüğünü artırmıştır. Doğanbey TOKİ’lerinde 7 yıldır yaşayan 74 yaşındaki (G13)  kadın 

katılımcı9 kentsel dönüşüm konutlarındaki fiziksel dönüşümdeki memnuniyetini şöyle anlatmıştır; 

“Biz bu evlere konforlu diye geldik. Kaloriferimiz var, sıcak suyumuz var. Eski eve göre iyi bu ev. Mutfağı geniş balkonu 

var. Çiçekler besliyorum. Ben 2. katta oturuyorum ama bu kadar yüksek daireler var. Eski Bursalıyım ben 

manzara göremiyorum. Uludağ manzarası görseydim fena mı olurdu. Manzara isterdim…” 

Ancak saha sürecinin katılımcıları için en cazip etken bu süreçte kendilerine sunulan lüks yaşam 

vaadi, projelerdeki lüks hayat beklentisi olmuştur. Şehrin diğer alanlarında ve yakın çevrelerinde büyüyen 

çok katlı konutlarda gözlemledikleri refah, zenginlik ve lüks hayat algı ve özleminin önemli bir rol oynadığı 

görülmektedir. Özetle kentsel dönüşüm sürecine ilişkin belediye ve yüklenici firma ile yapılan görüşmelerde 

kendilerine vaat edilen mekânsal dönüşümün yerine getirilmemesinden duydukları şikâyet dile 

getirilmiştir. Eski dar sosyal konutların yerine proje aşamasındayken sunulan büyük ve konforlu konut ve 

yaşam alanları, özellikle çevresel düzenlemesi yapılmış geniş bahçeler, parklar ve diğer sosyal donatılarla 

birlikte hayallerini gerçekleştirecekleri düşün(dürül)müşlerdir. Ancak 7-8 kat yerine beklediklerinden fazla katlı 

dikey konutlar, 23 kata kadar uzayan bina blokları içinde birkaç otopark, küçük çocuk oyun alanları ve yetersiz 

oturma alanıyla sınırlı dikey konutlar kendilerine teslim edilmiştir. Site dışı çevresel düzenlemelerin 

yapılmamış olması bir alandaki 7 senelik yaşam deneyimi onların lüks ve zenginlik beklentinin farklı 

düzlemlerde mekânsal ve sosyal boyutlarıyla bir hayal kırıklığına dönüştürmüştür. 67 yaşında olan ve kentsel 

9- G13 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı. (Görüşme Tarihi: 20.09.2019)
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dönüşüm sürecinde  etkin konumda da süreçte yer alan (G9) erkek katılımcı10 bu durumu şöyle dile 

getirmiştir:  

“Yapım sürecinde bizi kandırdılar. 12 katlı ev yapacağız dediler, 23 kat oldu. Önünde bahçeler, sosyal alanlar dediler. 

Resimlerde çok güzeldi. Proje sürekli değişti. 6-7 kere projeyi değiştirmişler. Ben Doğanbey hak sahipleri dernek 

başkanlığı da yaptım. Panolara o dönem evin fotoğraflarını astılar, Bursa halkı buraya ne yapılacak görsün diye. O 

panolara cazip resimler gösterip, bu ucubeleri yaptılar. Bizim elimizde kataloglar vardı. Metrekareler yanlış, yazdıkları 

her şey yanlıştı. Burada kendimizi aldatılmış hissettik. Belediye çok cazip tekliflerle geldi önce mahalleli tamam dedi. 

Mahallelinin gözüne hoş geldi resimlerde. 8 -9 kat bahçeli, otoparklı, site şeklindeydi. Site deyince akla tel örgüler, 

korunaklı yapı, güvenlikleri olan yer geliyor. Bunların hiç birisi olmadı. Burada öyle bir şey yok. 100 metreye 150 metre 

daire verilecekken 1 metreye dahi daire verilince burada öyle olunca daire sayısı arttı. 100 metre altında evi olana para 

verecekti, daire değil. Bende 140 metrekare ev vardı. Burada iki daire verdi bana 150 metrekare 14. Kat, bir de 112,5 

metrekare zemin kat verdi. Kura adı altında burada önceden tespit edilmiş yerleri belirli kişilere verdiler burada. Bana 

14. Kat ve zemin kat verdiler... Zemin katlarda su baskını, nem bütün olumsuzlar var. Evler modern dediler, değil. Herkes 

burada kaderine razı oldu…” 

Benzer biçimde yine 67 yaşında olan bir diğer (G7) erkek katılımcı11 kentsel dönüşümün mekânsal 

boyuttaki değişimin özellikle çevresel düzenlemeler ve modern yaşamın çok katlı ev imgesi üzerinde sunulan 

projelerin yerine 7 yıldır yaşamlarını sürdürdükleri kentsel dönüşüm konutlarını “ucube binalar” olarak 

tanımlamış ve hayallerinin yitimini şöyle açıklamıştır; 

“Bizim evlerin kentsel dönüşüme girmesi gerekliydi ama bu şekilde değildi. Bu yeni evlerde konfor var, lüks hayat var 

ama çevre düzenlemesi yok, sosyal alanlar eksik. Seçim dönemleri bu konutları tıraşlayacağız, Bursa’mızın görüntü 

kirliliğini ortadan kaldıracağız diyorlar. Biz burada yaşayan halk olarak çok karşıyız bu açıklamalara. O 

açıklamalar bizim evlerimizin değerini düşürdü. Dönemin başbakanı şehircilik bakanının imzalarıyla oluştu Doğanbey 

10-G7 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı. (Görüşme Tarihi: 15.09.2019)
11-G7 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı. (Görüşme Tarihi: 12.08.2019)
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haberleri vardı. Ben görmedim bu binaları diye açıklama yaptı. Helikopterle geçerken de mi görmediniz. Biz de bu 

görüntüden rahatsızız bu kadar yüksek olmamalıydı. İl binası buraya çok yakın görmeme ihtimalleri yok. Burası 7 kat 

olsaydı Bursa’nın merkezinde bu ucube binalar konuşulmayacaktı. Plansız, ranta açılmış bir yer haline 

dönüşmeyecekti…” 

Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu: Mahalleliliğin ve Komşuluğun Yitimi 

Doğanbey TOKİ’lerinde oturan katılımcılar için kentsel dönüşümün sosyal boyutunda en fazla dikkat çekilen 

öğe mahallelik anlayışındaki değişimdir. Onlara göre eski mahalle yaşamının dayanağı olarak gördükleri 

komşuluk ilişkileri yeni kentsel dönüşüm konutlarında artık yoktur. Özellikle kadın katılımcılar için 

mahalle yaşamı sosyalleşmenin ve enfomel dayanışmanın merkezidir. Site yaşamına geçişle birlikte evin 

önünün, sokağın ve bahçenin mekânsal değer kaybı mahalleliliğin de yitimi olarak görülmektedir. Eski 

konutlarında uzun dönemli komşuluk ilişkileri evin uzantısı olan sokakta da devam eden, samimi kapı-komşu 

ilişkileriyken yeni konutlarda bu ilişki biçimini bulmak çok da olanaklı değildir. Eski mahalle yaşamının 

enformel çat-kapı, davet beklemeyen birincil ve görüşme sıklığı yoğun olan ilişkileri artık yoktur. Yeni kentsel 

dönüşüm evlerinde ise, misafirlik olanağı oturanların çalışma koşulları ve ilişkileri nedeniyle de sınırlıdır. 

Özellikle eski konut sahiplerinin gençlik ve yetişkin yaşamını geçirdikleri eski konutlarındaki ilişkileri ortak 

geçim stratejilerini ve dayanışmayı içeren bayramlar, düğünler, ölüm ve hastalıklar gibi müşterek katılım 

formları temel ilişki alanlarıdır.  

Özkul ve Aydın’ın (2019: 86) da dikkat çektikleri gibi mekânsal yakınlık çerçevesi içinde mimaride ayrı bir 

anlama sahip olan komşuluk, ikametgâhın yakın çevresin, ifade eder ve sadece ikametgâh yapılarının 

yakınlığı ve birbirine karşı durumunu içermez ayı zamanda toplumsal anlamda ilişkiler ağı dayanağı olarak da 

görülür. 81 yaşındaki erkek katılımcı alışkın olduğu mahalle kültürünü şöyle anlatmıştır; 

“…O zaman müstakil bahçeli bir evimiz vardı. 82 metrekare 3 oda 1 sofa vardı. Günümüzün o salon denilen yeri o 

zaman sofaydı. Kuzineli bir soba yanar, orada yaşardık. Ben eşim 4 çocuk annem babam tam 8 kişi o müstakil evde 

yaşıyorduk. 8 kişi için ev çok dardı ama inanır mısınız o günlere özlem duyuyorum. 40 yıl o evde yaşadık. Ev 

kerpiçtendi. Tuvaleti  dışarıdaydı. Odalar çok dardı. Mutfak sofa ile aynı yerdeydi. Mahallemiz dar sokaklardan 
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oluşurdu. Ağaçlar vardı. Köşe başında kahvehaneler olurdu. Aile, arkadaşlık, dostluk çok iyiydi. Amcamlar, yeğenlerim 

hep yan yana evlerde yaşardık. Herkes herkesi tanırdı. Mahallede biri hastalandı mı hepimiz toplanır ziyarete giderdik. 

Bir bayramlar yaşanırdı anlatamam. Kurbanlar bahçelerde kesilir, herkes birbirini yemeğe davet ederdi. Çıkarlarlardı 

kapı önlerinde otururlardı. Çay demlerlerdi. Kadınlar birbirlerine giderlerdi. Cemiyetlerimiz olurdu mahalleli, hısım, 

akraba koşardık ne güzeldi. Kerpiçten evler damı akar, talaş bul ısınmaya çalış. Zorluklar çoktu ama mutluyduk…” 

Kadın katılımcılar ise mahalle yaşamının kadınlar arası kapı-komşuluk ilişkilerinin niteliğine dikkat 

çekmişlerdir.  74 yaşındaki (G13) kadın katılımcı12 de eski mahallerindeki kadınlar arası dayanışmayı ve 

komşuluk ilişkilerini şu cümlelerle ifade etmiştir: 

 “...Şu anda oturduğum yer eski mahalleye göre mahalle değil. Burası bir site, fiziksel olarak ev değişti ama kültürümüz 

de değişti. O tarhana, salça yapmalar tamamen bitti. Komşuluk ilişkisi hiç yok. Bir komşum var kapı komşum, onunla 

görüşürüz. Yeni gelenler maalesef bize karşı soğuklar, bir iletişimimiz yok. Kandırıldık, mağdur edildik geldik alışmaya 

çalışıyoruz…” 

Katılımcıların yaşları da bu süreçte belirleyicilik kazanmaktadır. 70 yaş üstü kadın katılımcıların gençlik 

yıllarının geçtiği mahallelerindeki komşuluk ilişkilerine duydukları özlemi dile getirmişlerdir. 77 yaşındaki 

kadın katılımcı mahallerinin kentsel dönüşüm öncesi sürecini şöyle anlatmıştır; 

“Eskiden bahçe çok iyiydi. Bahçeyi yıkar sulardır. Meyve ağaçları içinde zaman geçirmek çok güzeldi. Büyük bahçe 

nerede varsa orada olurduk Kına geceleri hep mahallede olurdu. Salon tutmak yoktu o zamanlar. Herkes birbirinin 

halini hatırını sorardı. Mahallede otururduk. Keyifle sohbet ederdik. Eski mahalleden arkadaşlarım başka yerlere 

taşındı. Burada bir iki arkadaşım var. Genel olarak dışardan gelenler var onlarda yüzümüze bakmıyor. Eskiden 

mahallede çocukların karnı acıkırdı hemen onlara ekmek peynir verirdik. Komşu komşunun külüne sahip çıkardı. 

Eski mahallede erkekler kahvehaneye gider, kadınlar ev gezmesi yapar. Geceleri masallar anlatılırdı. O zaman gün 

yoktu. Yeni konutlarda gün var onda da biz katılmıyoruz. Eski mahallede komşuluklarımız çok iyiydi. Kapılarımız açık 

dururdu.  Eski mahalleyi çok özlüyorum…”. 

12- G13 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı. (Görüşme Tarihi: 20.09.2019)
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Yine 74 yaşındaki bir diğer kadın katılımcı  (G13)13 eski konutlardaki mahalle yaşamı ile şimdiki site yaşamı 

arasındaki farkı şöyle ifade etmiştir; 

“Bahçemi o eski evi çok özlüyorum. Daha doğrusu mahallemi özlüyorum. Halbuki aynı yerdeyiz. Eski komşularımın çoğu 

vefat etti. Birkaç arkadaşım var onlarda çıkamıyor evden. Burayı ben mahalle olarak görmüyorum. Bizim Doğanbey 

mahallemiz hatıralarda, anılarda kaldı. Burası Doğanbey TOKİ’leri, mahalle diyorlar ama bence değil.”  

Kentsel dönüşümde korunması gereken en önemli özelliklerden biri olan sosyal dokunun korunması özellikle 

mahalleli olma kültürü bağlamında birlikte eğlenme ve dayanışmanın korunmasıdır. 60 yaşındaki erkek 

katılımcı14 (G7) eski konutlardaki mahalleli kültürünün dayanışmacı özelliğine karşın, yeni kentsel 

dönüşüm konutlarındaki birincil ilişkinin azalan hatta yok olan özelliğine şöyle dikkat çekmektedir; “…

Eskiden iftarlar olurdu, cemiyetler olurdu, düğünler coşkuyla yaşanırdı. Birinin düğünü oluyor şimdi fark etmiyoruz bile. 

Birinin cemiyeti oluyor duymuyoruz. Çok katlı yaşama alışamadık. İstediğimiz bu değildi zaten. Oldu bir kere yaşamaya 

çalışıyoruz…”. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Kentsel dönüşüm yeni konut yapımı, kentin eskiyen konut stokunun yenilenmesi, sağlıklaştırılması, 

korunması, yeniden canlandırılması, düzenlenmesi, yeniden geliştirilmesi gibi farklı türlerde gerçekleşen 

eylem ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bursa Doğanbey Mahallesi TOKİ örneğinde ise daha çok kentin yeni konut 

ihtiyacının karşılanmasında ve yeniden geliştirilmesi kapsamındaki bir kentsel dönüşüm projesi 

niteliğindedir. Kent içi konut alanlarında özellikle yaşam kalitesi düşmüş ve riskli alanların yenilenmesi 

sürecinde yeniden geliştirme türüne girmesi bakımından da önemlidir. Doğanbey mahallesinin 

ekonomik ve yapısal özellikleri, iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan alt gelir 

gruplarının konutlarının yıkılarak, yeni bir tasarlama sistematiği içinde geliştirilmesi örneklerindendir.  

13-G13 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı.  (Görüşme Tarihi: 20.09.2019)
14-G7 Doğanbey Kentsel Dönüşüm TOKİ’lerinde oturan katılımcı.  (Görüşme Tarihi: 20.09.2019)

101

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



TOKİ’lerin kentsel dönüşüm için uygun arsa temini ilkesi üzerinden başlayan süreçte belediyelerle yüklenici 

firmaların öncülüğünde başlayan görüşmeler, konut stoku eskiyen ve oturulmaz hale gelen konutların yıkılarak 

yenilerinin yapılması süreci vatandaş katılımını da içermiştir. Ancak katılımcıların dikkat çektiği temel özellik, çok 

katlı dikey bir mimaride kentsel dönüşümün gerçekleştiğidir. Ancak süreçte kentsel rant kaygısı nedeniyle dikey 

mimarinin genişlemesi, yani kat sayısının sürekli artması olmuştur. 7 kat üzerinden başlayan pazarlıklar 23 kata 

(otoparklarla 25 kata çıkmış) sonuçlanmıştır. Bu çok katlı mimari kentin fiziksel dokusuna da uymamakta, 

görüntü kirliliği olarak tanımlanmaktadır. Yine mahallenin değişen mekânsal niteliği birkaç katlı yatay mimariden 

çok katlı binalara dikeye dönüşürken, sosyal ilişkiler de katmanlaşmakta ve sosyal temas giderek azalmaktadır. 

Birincil ilişkilerinden ikincil ilişkilere dönüşmesi eski mahalle kültürünün dayanışmacılığını yok etmesi, sosyal 

dokunun değişimi özellikle orta ve yaşlı kuşak katılımcılar için kaygı verici düzeydedir. Bir başka ifadeyle 

araştırmaya katılan genç katılımcılar için doğal görülen bu süreç, yaşlı kuşak için alışkın oldukları ve benzer 

nitelikli insanlar arası ilişkileri ifade eden kültürün yitimini ifade etmektedir. Ekonomik yönden farklı grupların 

bir arada yaşadığı kentsel dönüşüm konutlarda sosyal temas sınırlanmakta, kendilerinin yalnızlaştıklarını 

düşünmekte ve bu süreci hatta ölümü beklemek olarak adlandırmaktalar. Doğanbey mahallesi TOKİ konutları 

komşuluk ilişkilerinin çok sınırlandığı site yaşamı, mahalle kültürünün dayanışmacı sosyal dokusunun 

korun(a)madan dönüştüğünü göstermesi bakımından da sorunlu olup, başarılı bir kentsel dönüşüm 

örneğinden oldukça uzak bir örneği temsil etmektedir. 
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KONUT REKLAMLARINDA ÜNLÜ KULLANIMININ DEĞERLER VE YAŞAM TARZLARI (VALS 2)  SİSTEMİ’NE GÖRE 
İNCELENMESİ:  NEF ÖRNEĞİ 

ÖZET 

Ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında başvurulan yöntemlerden biri de ünlü kullanımıdır. Bu doğrultuda reklamda yer almasına karar 
verilen ünlünün imajı, yaşam tarzı ve toplumdaki algısı önem taşımaktadır. Konut reklamlarında da sıkça başvurulan ünlü kullanımı ile 
markalar, hedef kitleye bir yaşam tarzı vadetmektedir. Şehirleşme, tüketim toplumuna dönüşme ve modernleşme süreçleriyle birlikte 
barınma ihtiyacı, bireyin yaşam tarzını yansıttığı bir tercih olarak karşımıza çıkmaktadır. Markalar tarafından vaat edilen yaşam tarzına 
sahip olmak amacıyla; maddi imkanlarını zorlayarak söz konusu ürünü veya hizmeti satın almak için çabalayan bireyler modern çağın 
tüketicileridir. Birey için önemli olan, sahip olacağı ürün veya hizmetin kendisinden çok ürünün/hizmetin vadettiği imaj, yaşam tarzı ve 
sosyal sınıftır. Reklamlarda ünlü kullanımı, yaşam tarzı vaadinde bulunurken reklamın mesajını güçlendirmektedir. Bu çalışmada, NEF 
markasının 2017 yılında yayınladığı ve ünlü kullanımına yer verdiği reklam serisi; 1989 yılında toplumun değişimi göz önüne alınarak 
geliştirilen Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi (Values and Lifestyles System-VALS 2)’ne göre incelenmiştir. Bu çalışma ile bir konut 
markası olan NEF’in vadettiği değerler ve yaşam biçimi ögelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Reklam, Ünlü Kullanımı, Yaşam Tarzı, Değerler, Konut 

INVESTIGATION OF THE FAMOUS PERSON USAGE OF HOUSE ADS ACCORDING TO VALUES AND LIFESTYLES 

(VALS 2) SYSTEM: NEF CASE  

ABSTRACT 

One of the methods used in the marketing of products and services is its famous use. In this direction, the image of the celebrity, the 
lifestyle and the perception in the society, which is decided to be included in the advertisement, is important. With its famous usage, 
which is frequently used in residential advertisements, brands promise a lifestyle to the target audience. Urbanization, transformation 
into a consumer society and the need for shelter along with modernization processes emerge as a choice that reflects the lifestyle of 
the individual. In order to have the lifestyle promised by brands; individuals who are pushing their financial means and trying to buy 
the product or service are consumers of the modern age. What is important for the individual is the image, lifestyle and social class 
promised by the product / service rather than the product or service itself. Its celebrity use in advertisements reinforces the message 
of advertising while promising lifestyle. In this study, the advertising series published by NEF brand in 2017 and featuring its famous 
use; It was examined according to the Values and Lifestyles System-VALS 2, which was developed in 1989 by considering the change 
of society. The aim of this study is to determine the promised values and lifestyle elements of a housing brand NEF. 
Keywords: Advertising, Celebrity Use, Lifestyle, Values, Housing 
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1. GİRİŞ

Satın alma süreçlerinde tüketicilerin kararlarını etkileyen birtakım faktörler bulunmaktadır. Bunlardan biri de 

reklamlarda ünlü isimlere yer verilmesidir. Ünlü isimlerin hedef kitle tarafından nasıl algılandığı, ürün veya 

hizmetin tanıtımının yapılırken satış amacına ulaşmasında etkili rol oynamaktadır. Reklamda yer verilen ünlünün 

sahip olduğu özellikler, tanıtımı yapılan ürün veya hizmetle tutarlı olmalıdır. Güvenilirlik ve dikkat çekme 

açısından da reklamlarda ünlülere yer verilmesi etkili olmaktadır. Bu noktada Değerler ve Yaşam Tarzları (VALS 

2) Sistemi de önem taşımaktadır. Çünkü reklamlarda yer alan ünlü isimler, sahip oldukları kimlik özellikleriyle

hedef kitleye bir yaşam tarzı vaat etmektedirler. Dolayısıyla hedef kitlenin mevcut özellikleri, hedef kitlenin sahip 

olmayı hedeflediği özellikler ve yaşam biçimi, reklamda yer alan ünlünün özellikleri ve konumu, tanıtımı yapılan 

ürün ve hizmetin vaadi gibi unsurlar devreye girmektedir. Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi’ne göre belirlenen 

8 yaşam tarzı, hem hedef kitle hem de ünlü isimler açısından söz konusu olan unsurlara dair çerçeve çizmektedir. 

Bu araştırmada bir gayrimenkul markası olan NEF’in 2017 yılında yayınlanan, ünlü kullanımına yer verdiği ve bir 

seri oluşturan 3 reklam filmi, Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi bağlamında göstergebilimsel yöntem ile analiz 

edilmiştir. 

2. REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMI

Ürün ve hizmetlerin tüketici tarafından satın alınabilmesinin sağlanması reklam aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Reklamlar, hedef kitlelere mesajın iletilmesi sürecinde farklı stratejiler izlemektedir. Bu 

stratejilerde etkileyici görsellere, seslere, renklere ve akılda kalıcı müziklere başvurulurken ünlü kullanımı da 

markalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir stratejidir (Solak, 2016, s. 258). “Star strateji” olarak da adlandırılan 

ünlü kullanımı stratejisi ile star haline gelmiş ünlü kişi ya da kişiliklerle ürün/hizmet özdeşleştirilerek markanın 

da star haline gelmesi sağlanmaktadır (Kocabaş ve Elden, 1997, s. 126). Böylece tüketicide tutum yaratılmak 

amaçlanmaktadır. Tüketicide tutum oluşturma konusunda mevcut olumlu tutumlardan yararlanılmaktadır ve bu 

noktada en etkili strateji örneği ünlü kullanımıdır (Deneçli, 2015, s. 339). Ünlü kullanımı ya da star strateji ile 

marka imajının ünlü kişinin imajı ile bağdaştırılarak tüketiciye aktarılması ve ünlü kişiye duyulan güvenin 

markaya ve tanıtımı yapılan ürün ya da hizmete karşı da sağlanması amaçlanmaktadır. Ünlü kişilikler sadece 
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sahip oldukları ünden dolayı bir dikkat yaratmamakta, aynı zamanda pazarlama iletişimi mesajları için yüksek 

hatırlanma oranları sağlamaktadır (Shimp, Bowman Akt. Katırcı & Yüce, 2016, s. 128).  

Ünlü kullanımı literatürde 4 ana model üzerinde inşa edilmiştir. Bu 4 model; kaynak güvenilirliği, kaynak 

çekiciliği, ürün-ünlü uyumu, anlam transferidir. Kaynağın güvenilirliği, güvenilirlik ve uzmanlık olmak üzere iki 

ana boyuttan oluşmaktadır (Pornpitakpan akt. Yıldırım, Boztaş, Temizkan, 2014, s.3). Kaynağın güvenilirliği 

modeli, hedef kitle konumunda olan tüketicinin kaynak ve mesaja duyduğu güven ve kabul derecesini ifade 

etmektedir. Kaynak çekiciliği modeline göre ise kaynağın cazibesinin yüksek ve çekici olmasının hedef kitleyi 

etkileyeceği ortaya konulmaktadır (Katırcı ve Yüce, 2016, s. 129). Ürün-ünlü uyumu modeli, uygunluk ya da 

eşleşme hipotezi olarak da karşımıza çıkmaktadır ve bu modele göre ünlü kullanımının hedef kitle üzerinde etkili 

olabilmesi için, kullanılan ünlü ile tanıtılan ürünün özelliklerinin birbiri ile uyum içinde olmalıdır (Yıldırım vd. 

2014, s. 5). Anlam transferi modeli ise reklamda kullanılan ünlünün toplumda temsil ettiği kimlik ve değerlerin 

aracı olduğu ürünle birlikte anılmaya başlaması üzerine inşa edilmiştir. Anlam esasında, kültürle doğmuş olan 

metaforlardır ve bu metaforlar reklamda tüketiciye aktarılan mesajın içerisinde yer almaktadır (İspi, 2009, s. 17-

18). 

Reklamlarda ünlü kullanımına yer verilerek, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda satın alma davranışında 

bulunması yerine kimlik ve imaj inşa etme, belli bir gruba veya sınıfa ait olma duyguları doğrultusunda 

tüketmeleri sağlanmaktadır. Tüketicilerin, sevdikleri ve beğendikleri ünlüleri televizyon reklamlarında görerek 

onların yaşam biçimlerini örnek aldıkları bilinmektedir (Elden, 2004, s. 59). Tüketici, kendisini reklamda 

gördüğü ünlü kişi ile özdeşleştirmekte ve bu doğrultuda o ürünü tüketme eğilimi göstermektedir. Bu nedenle 

reklamlarda ünlü kullanımı, son derece önemli ve sıklıkla başvurulan bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır.  

3. DEĞERLER VE YAŞAM TARZLARI SİSTEMİ (VALS 2)

Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi (VALS), 1980 yılında Stanford Araştırma Enstitüsü (SRI) araştırmacıları 

Mitchell ve Spengler tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemin temelini oluşturmak amacı ile ABD’de yaşayan 18 

yaşından büyük 1600 tüketiciye demografik özellikleri ile tüketim tarzlarını tespit etmeye yönelik 800 soru 

sorulmuştur (Yaka ve Parıltı, 2016, s.83). Değerler ve Yaşam Tarzı Sistemi’nin ilk versiyonu olan VALS’in, 
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toplumda gelişen yeni eğilimler doğrultusunda yetersiz olduğu gündeme gelince ikinci versiyon olan VALS2 

1989 yılında geliştirilmiştir (Odabaşı, Barış, 2002, s. 214). VALS2 ise iki temel üzerine inşa edilmiştir. Bunlar; 

temel motivasyon ve kaynaktır. Temel motivasyon, tüketicilerin zihinsel durumları sayesinde motive 

olmalarıdır. Kaynak ise gelir, sağlık, eğitim, satın alma, zeka ve özgüveni temsil etmektedir. VALS2 ise 

toplam 8 yaşam tarzı grubuna sahiptir.  

Bunlar (http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml); 

- Gerçekleştirenler (Actualizers/Innovators): Her zaman bilgi edinme noktasında algıları açıktır,

deneyimler konusunda özgüvenlidir, finansal anlamda yüksek rakamlarla oyuna dahil olabilirler, 

reklamlar konusunda şüphecidirler, gelecek odaklıdırlar, kendi kendilerini yönlendiren tüketicilerdir, 

bilime inanırlar ve araştırma-geliştirmeye güvenirler, yeni fikirlere açık ve teknolojiye karşı son derece 

ilgilidirler, problem çözme mücadelesinin tadını çıkarmayı bilirler, çok çeşitli ilgi alanlarına, 

yeteneklere sahiptirler ve kültürlüdürler. Dolayısıyla hayatlarında aktif, liderlik özelliği taşıyan ve 

başarılı bireylerdir (Erciş, Ünal ve Can, 2007, s.286).  

- Nail Olanlar (Fulfilleds/Thinkers): Sakin ve temkinlidirler dolayısıyla harekete geçmeden önce

planlar, araştırır ve düşünürler. Tarihsel bakış açısına sahiptirler. Finansal anlamda garantide olmayı 

severler. Trend ve güncel olandan kolaylıkla etkilenmezler. Teknolojiyi ise sadece işlevsel şekilde 

kullanırlar. Entelektüel anlamda geleneksel uğraşlardan hoşlanırlar. Satın alma sürecinde kanıtlanmış 

ve kalitesinden emin oldukları ürünleri tercih ederler. Çoğunlukla analiz etme eğilimindedirler.  

- Başarılılar (Achievers): Kendilerine ve ailelerine öncelik verme eğilimdedirler ve aileleri ile

işlerine sadakatle bağlıdırlar. Paranın otorite sağladığına inanırlar. Hedef odaklı yaşarlar, 

çalışkandırlar, zamanları ve ne yapacakları daima planlıdır. Teknolojinin verimliliği arttırma 

özelliğinden faydalanırlar. Profesyonel bireylerdir ve yaşamlarında özel alanlarına ehemmiyet 

gösterirler. Aktif tüketicilerdir ve iyi imaja sahip olan ürünleri tercih ederler.  

- Deneyimciler (Experiencers): Geçerli olan alışkanlıklara karşı çıkarlar, trendleri takip ederler
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ve sıra dışı olmayı severler. Fiziksel aktivitelerden ve risk almaktan hoşlanırlar. Son derece sosyal 

insanlardır ve arkadaşlıklarına değer verirler. Kendiliğinden ve doğal akışında gelişen olaylardan keyif 

alırlar, hayatı bu felsefe ile sürdürürler. Genç, hevesli ve ani karar veren tüketicilerdir (Aren ve Yıldırım, 

2019, s. 5). 

- İnananlar (Believers): Toplumsal kurallara ve temel haklara önem verirler. Maneviyat ve inanç

yaşamlarında ön plandadır. Arkadaşlık ve dostluk bağları onlar için önemlidir. Sorunlardan kaçış olarak 

televizyon izleme davranışı sergilerler. Yaşamlarında her şeyin net olmasını isterler ve belirsizliklerden 

hoşlanmazlar. Muhafazakardırlar ve toplumun değişmesini istemezler. Reklam onlar için meşru bir 

bilgi kaynağıdır. Bilinen ürünleri tüketmeyi tercih ederler ve sadık tüketicilerdir.  

- Yapıcılar (Makers): Hükümete karşı güvensizdirler. Avcılık ve balıkçılık gibi açık alanlarda

gerçekleştirilen aktivitelere ilgi duyarlar. Keskin cinsiyet rollerine inanırlar. Kendi arazilerine ya da 

evlerine sahip olmak isterler. Yeni fikirlere kuşkuyla yaklaşırlar ve fonksiyonel ürünleri satın almayı 

tercih ederler.  

- Gayret Edenler (Strivers): Eğlenmeyi, son moda ürünleri ve video oyunlarını severler.

Hayatlarını iyileştirme istekleri vardır fakat bu konuda zorluk çekerler. Belirli bir toplumsal sınıfa ait 

olmak için o toplumsal sınıfa ait bireyleri taklit ederler ve bu nedenle pahalı ürünleri satın alma eğilimi 

gösterirler.  

- Mücadele Edenler (Strugglers): Temkinli ve riskten uzak davranırlar. Tutumludurlar ve

oldukça sadık tüketicilerdir, bir markanın en eski tüketici olma potansiyeline sahiptirler. Geleneksel ya 

da modern görünme, herhangi bir kalıba ait olma kaygıları yoktur. Tanıdık insanlarla, tanıdık 

mekânlarda ve rutinlerle mutlu olurlar. Uzun saatler televizyon izleyebilmektedirler ve interneti az 

kullanırlar. Zamanlarının çoğunu yalnız geçirirler. Gelir düzeyi düşük bireylerdir. 
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4. METODOLOJİ

4.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın temel amacı, konut reklamlarında ünlü kullanımı ile Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi’ne göre 

yaşam tarzı ilişkisinin ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda, bir gayrimenkul markası olan NEF’in futbolculara yer 

vererek yayınladığı üç reklam filmi incelenmiştir. Reklamda yer alan ünlüler ile hedef kitleye vaat edilen yaşam 

tarzının tespit edilmesi açısından araştırma önem taşımaktadır.  

4.2 Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın evreni, ünlülerin yer aldığı konut reklamlarıdır. Araştırmanın örneklemi ise NEF markasının 2017 

yılında yayınlanan, Galatasaray’ın futbolcuları Gomis, Maicon ve Muslera’ya yer verdiği reklam filmleridir. Konut 

markası olarak yalnızca NEF’in ünlü kullanımına yer verdiği reklam filmlerinin örneklem olarak belirlenmesi, 

araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.   

4.3 Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın yöntemi göstergebilimsel analiz olarak belirlenmiştir. Reklamlar, Roland Barthes tarafından ortaya 

konulan düz anlam-yan anlam, gösterge-gösteren-gösterilen ilişkileri bağlamında analiz edilmiştir.  

5. BULGULAR

5.1 1. Reklam Filmi: Gomis 

Galatasaray’ın futbolcularından Gomis’in yer aldığı reklam filmi 45 saniye sürmektedir. Reklam filmi, karanlık 

bir odanın perdenin açılarak aydınlanması ile başlamaktadır. 10. Saniyede yakın planda Gomis’in ellerini 

kavuşturmuş vaziyette oturduğunu ve dizini salladığını görmekteyiz. Bu karede Gomis’in kolundaki saat de dikkat 

çekmektedir. Dış ses “Kulağını aç ve dinle. Bu iş tutku işi, içinde o ateş yanıyorsa bir an bile vazgeçemezsin. 

Çalışacaksın, çabalayacaksın, deneyceksin” demektedir. 18. Saniyede ise perde tamamen açılmıştır ve oda 

aydınlıktır, Gomis ayağa kalkar. O esnada dış ses “Sonra bir daha deneyeceksin, gerekirse bir daha, bir daha” 
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demektedir. 25. Saniyede ekran kararmaktadır ve 27. Saniyede Gomis’in piyano çalan elleri ile ekran 

açılmaktadır. Bu sahnede Gomis’in smokin giydiğini, kolundaki saati ve sol elinin yüzük parmağındaki alyansı 

görmekteyiz. Dış ses “Ta ki doğru notayı basıncaya kadar.” demektedir. Reklamın devamında Gomis yüzünde 

mutlu bir ifade ile piyanonun başından kalkmakta ve ceketinin önünü ilikleyerek sahneden çıkmaktadır. Bu 

esnada dış sesin şu ifadeleri ile reklam filmi sona ermektedir: “Müzik stüdyosundan sinema salonuna hatta özel 

uçak hizmetine kadar dilediğiniz zaman evinize ekleyebileceğiniz 24 farklı oda, sınırsız bir yaşam Foldhome’la 

Nef Bahçelievler’de sizi bekliyor.”  

Tablo 1: 1. Reklam Filmi Göstergelerin Çözümlenmesi 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Eylem Gomis’in dizini sallaması Umutsuzluk, Stres 

Nesne Kol Saati Zenginlik, Lüks 

Nesne Alyans Aile, Evlilik 

Eylem Ayağa Kalkmak Umut, Cesaret 

Nesne Smokin Zenginlik, Başarı, Karizma 

Eylem Açılan pencereye, aydınlığa doğru 

bakmak 

Umut, Çaba 

Eylem Piyano Çalmak Başarı, Karizma, Zenginlik 

Eylem Mutlu bir yüz ifadesi Başarıya ulaşmak 

VALS 2 Sistemi’nin ortaya koyduğu 8 yaşam tarzı grubundan “Gerçekleştirenler” reklam filminde yer alan ünlüyü 

ifade etmektedir. Bu reklam filminde Gomis işinde başarılı, deneyimlere konusunda özgüven sahibi, hobileri 

olan, yetenekli, kültürlü, hayatta birçok şeyi başarmış bir birey olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklam filminin 

başında hâkim olan umutsuzluk ve başarısızlık aslında başarılı bir insanın da zaman zaman umutsuzluğa 

kapılabildiğini, motivasyonunu yitirebildiğini göstermektedir. Böylece marka, hedef kitle ile bağ kurmayı 

amaçlamıştır. 
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5.2 2. Reklam Filmi: Maicon 

Galatasaray’ın futbolcularından Maicon’un yer aldığı reklam filmi 45 saniye sürmektedir. Reklam filmi gri spor 

arabasıyla Maicon’un evine geldiğini görmemiz ile başlamaktadır. Maicon düşünceli görünmektedir ve 6. 

Saniyede Galatasaray’ın futbolcularından olan Fernando’nun maç esnasında sahadaki performansı 

gösterilmektedir. O esnada dış ses “Kazanmak istiyorsan rakibini iyi tanıyacaksın. Güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, 

hatalarını, taktiklerini, hatta ruhunu bileceksin. Her hareketini ezberleyeceksin. Kazanmak istiyorsan her şeyini 

ortaya koyup pes etmeden onunla savaşacaksın” demektedir. 12. Saniyede düşünceli bir şekilde elini çenesine 

götüren Maicon’u görmekteyiz. Yine 24. Saniyede Maicon elini çenesine dayamış bir şekilde oturmaktadır. İki 

görüntüde de sol elinde yüzük parmağında alyans olduğunu görmekteyiz ve kol saati de her iki sahnede dikkat 

çekmektedir. Eve girdikten sonra düşünceli bir şekilde televizyon karşısında Fernando’nun maç performanslarını 

izlediğini görmekteyiz. 31. saniyede ise kapı çalmaktadır ve gelen kişi Fernando’dur. Bir sonraki sahnede ise 

Fernando ile birlikte Playstation oynamaktadırlar. Bu esnada dış sesin şu ifadeleri ile reklam filmi sona 

ermektedir: “Oyun ve eğlence odasından çocuklarınıza özel bilim atölyesine hatta özel yat hizmetine kadar 

dilediğiniz zaman evinize ekleyebileceğiniz 24 farklı oda, sınırsız bir yaşam Foldhome’la Nef Bahçelievler’de sizi 

bekliyor.” 

Tablo 2: 2. Reklam Filmi Göstergelerin Çözümlenmesi 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Nesne Spor Araba Zenginlik, Lüks, Genç, Dinamik 

İnsan Fernando Rakip, Rekabet, Güç Savaşı 

Nesne Alyans Aile, Evlilik 

Eylem Eli çeneye dayamak Düşünceli, Kaygılı olmak 

Eylem Video Oyun Oynamak Genç, Dinamik, Rahatına Düşkün, 

Eğlenceli 

Eylem Mutlu bir yüz ifadesi Başarıya ulaşmak 
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VALS 2 Sistemi’nin ortaya koyduğu 8 yaşam tarzı grubundan “Gayret Edenler”e ait özellikler ağırlıklı olarak 

görülmektedir. Maicon reklam filminde genç, dinamik, video oyun oynamayı seven ve eğlenceli bir karakter 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Maicon’un kafasına takılan ve onun motivasyonunu düşüren bir 

durum söz konusudur: kendisini Fernando kadar başarılı bulmamaktadır ve onu rakip olarak görmektedir. Bu 

noktada sıradan insanların da yaşayabileceği bu duygu ve durum ile hedef kitlede yakınlık uyandırmak 

istenmiştir. Bu reklam filminde de zenginlik ve lüks ögelerine rastlanmaktadır.  

5.3 3. Reklam Filmi: Muslera 

Galatasaray’ın futbolcularından Muslera’nın yer aldığı reklam filmi 45 saniye sürmektedir. Reklam filmi, 

Muslera’nın banyosundaki küvette oturduğunu görmemizle başlamaktadır. Bir sonraki sahnede ise Muslera’nın 

ellerini duvara dayadığını yakın planda görmekteyiz. Takip eden sahnede ise Muslera banyosundaki büyük 

aynanın karşısında aynaya dönük olarak, ellerini duvara dayamış ve başı önüne eğik halde durmaktadır. Daha 

sonra kafasını kaldırarak aynada kendisine bakmaktadır. Reklam filminin başından itibaren 19. Saniyede ekran 

kararana kadar dış ses şunları ifade etmektedir: “Zafere giden yol acılarla doludur. Yorulursun, nefessiz kalırsın 

hatta gün gelir yara alırsın, sakatlanırsın ama o zaferi gerçekten istiyorsan eğer acılarını unutur en iyi olmanın 

tadına varırsın.” Ekran açıldıktan sonra ise Muslera’nın fırının kapağını açtığını görmekteyiz. Bu esnada dış ses 

“Kalpleri fethedip ağızlarda güzel bir tat bırakırsın” demektedir. Reklam filminin devamında Muslera yaptığı 

yemekleri sofraya taşımaktadır, sofranın etrafında takım arkadaşlarını görmekteyiz. Arkadaşları, bilmedikleri bir 

yeteneği ile karşılarına çıkan Muslera’ya şaşkınlıkla bakmaktadırlar. Bu esnada dış sesin şu ifadeleri ile reklam 

filmi sona ermektedir: “Özel yemek odasından Spa merkezine hatta misafirlerinize özel misafir evine kadar 

dilediğiniz zaman evinize ekleyebileceğiniz 24 farklı oda, sınırsız bir yaşam Foldhome’la Nef Bahçelievler’de sizi 

bekliyor.” 
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Tablo 3: 3. Reklam Filmi Göstergelerin Çözümlenmesi 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Mekân Banyo Zenginlik, Lüks, Konfor 

Eylem Aynada kendine bakması Hırs, Öfke 

Eylem Ellerini duvara dayamak Yorgunluk, Acı, Pes etmek 

Nesne Sofradaki Yemekler Zenginlik, Başarı 

Eylem Yemek Yapmak Farklı bir yetenek 

VALS 2 Sistemi’nin ortaya koyduğu 8 yaşam tarzı grubundan “Gerçekleştirenler” reklam filminde yer alan ünlüyü 

ifade etmektedir. Reklam filminde problemlerini çözme noktasında özgüvenli, farklı ilgi alanı ve yeteneklere 

sahip bir Muslera görmekteyiz. Reklam, umutsuzluğa kapıldığı ve kendisini başarısız hissettiği anlarda başka bir 

konuda en iyi olmayı ve başka bir alandaki yeteneğine odaklanmayı benimsemiş insanları ya da bu özelliklere 

sahip olmayı hayal eden insanları hedeflemektedir.  

Her reklam filminde de gelir seviyesinin yüksek olduğunu gösteren ögeler yer almaktadır. Dolayısıyla hedef kitle 

gelir düzeyi yüksek olan insanlardır. Bu reklam filmlerinde vaat edilen yaşam tarzı başarı, zenginlik ve lüks içinde, 

konforlu ve birçok imkana sahip olunan bir yaşam biçimidir. Bununla birlikte başarılı üç futbolcunun da başarısız 

hissettikleri, motivasyonlarını kaybettikleri anlar yansıtılarak lüks, başarı ve imkanlarla dolu bu yaşam biçimine 

rağmen sıradan birer insan oldukları vurgulanmaktadır.  

Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi’ne göre ise iki farklı yaşam tarzı grubuna rastlanmaktadır. “Gerçekleştirenler” 

grubu, reklamlarda yer alan ünlülerle ve genel olarak reklam filmlerinin vaatleriyle de örtüşmektedir. Yalnızca 

2. Reklam filminde Maicon’un yansıttığı özellikler bakımından “Gayret Edenler” grubu öne çıkmaktadır.
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6. SONUÇ

Reklamlarda ünlü kullanımı başvurulan en yaygın ve en etkili yöntemlerden biridir. Tercih edilen ünlülerin 

özellikleri önem taşırken, reklamda yer alan ünlü isimlerin reklamı yapılan marka, ürün ve hizmet açısından 

olumlu geri dönüşler sağlaması, hatta bu olumlu geri dönüşlerin satın alma davranışı olarak ortaya çıkması 

beklenmektedir. Bu araştırmada, sekiz yaşam tarzı grubunu ortaya koyan Değerler ve Yaşam Tarzları 

Sistemi’nden yararlanılarak reklamlarda yer verilen ünlü isimler, reklamın içeriği ve reklamda yer alan detaylarla 

nasıl bir yaşam tarzının vaat edildiği ortaya konulmuştur. Bir konut markası olan NEF, Galatasary’ın resmi 

sponsorudur. NEF, 2017 yılında Bahçelievler “fold home” projesi için Gomis, Maicon ve Muslera’ya baş karakter 

olarak yer verdiği reklam filmi serisini yayınlamıştır. Üç reklam filminden oluşan bu seride işinde başarılı üç 

futbolcunun da başarısız hissettikleri anlara ve ardından geri kazandıkları motivasyonlarına vurgu yapılmaktadır. 

Araştırmada üç reklam filmi de Roland Barthes’in göstergebilimsel yöntemi ile analiz edilmiştir. Üç reklam 

filminde de ortak olan özelliklerden ilki; hepsinde zenginlik, lüks ve başarı anlamı taşıyan göstergeler 

bulunmasıdır. Bu bağlamda reklam filmlerinde Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi’ne göre “Gerçekleştirenler” 

yaşam tarzı grubu öne çıkmaktadır. İncelenen reklamlarda başarılı, zengin, hobileri ve ilgi alanları olan, sorunları 

ile baş edebilen birey, reklamı yapılan konutla özdeşleştirilmiştir. Dolayısıyla reklamın hedef kitlesi de bu 

özelliklere sahip olan ya da bu özelliklere sahip olmayı hedefleyen tüketicilerdir. Reklamı yapılan ürünün 

taşınmaz mal kategorisindeki konut olduğunu ve reklamı yapılan konutun özelliklerini göz önüne alırsak, 

reklamın gelir düzeyi yüksek tüketicileri hedeflediğini söyleyebiliriz. Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi’ne göre 

ise üç reklam da ortak olarak “Gerçekleştirenler, başarılılar, deneyimciler ve gayret edenler” yaşam tarzı 

gruplarını hedeflemektedir. Vurgulanan unsurlar başarı, özgüven, yüksek gelir düzeyi, iş odaklılık, 

profesyonellik, çalışkanlık olduğu için “gerçekleştirenler ve başarılılar”, sosyallik, arkadaşlığa önem verme, 

gençlik, yeniliklere açık olma ögelerinden dolayı “deneyimciler” ve yine gençlik, eğlence, video oyunlarından 

hoşlanma, yüksek gelir düzeyli gruba ait olmak için harcama yapma özelliklerinden dolayı da “gayret edenler” 

hedeflenmektedir. Sonuç olarak, reklamlarda yer verilen ünlü isimler ile ürünün imajı inşa edilmekte, bir yaşam 

tarzı vaat edilmekte ve tüketici de bu bağlamda hedeflenmektedir.  
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KOMŞULARIM NEREYE BAKIYOR? 21.YY KONUTUNDA PANOPTİKON 

ÖZET 

Gözetim olgusu her geçen gün gelişen, ucuzlayan ve çoğalan araçları sayesinde insan hayatının her noktasına nüfuz etmektedir. 
Gözetim olgusunun insan hayatına girdiği noktalardan birisi de konutlardır. Bu çalışmada gözetimin temel taşlarından biri olan 
panoptikon kavramı konutlar özelinde incelenmektedir. İstanbul’da 2000’li yılların başında başlayan kentsel dönüşüm ile birlikte 
hızla çoğalan yeni konutlar araştırmacılara 21. yüzyıl öncesi ve yeni yapılan konutlar arasında karşılaştırma yapma imkanı 
sunmaktadır. Saha çalışması İstanbul’un Suadiye mahallesinde kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasında yapılmış binaların 
panoptikon kavramı üzerinden karşılaştırmalı olarak örnekler üzerinden incelenmesine dayanmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda 
yeni yapılan konutların panoptikon kavramı açısından farklılaştığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, eski konutların da yeni konutlardaki 
panoptikon kavramının özelliklerine benzer özellikler geliştirdiği incelemelerde ortaya çıkmıştır. 

WHERE TO MY NEIGHBOURS STARE AT? PANOPTICON IN 21st CENTURY HOUSINGS 

ABSTRACT 

The urban transformation which starts at Istanbul in the beginning of 2000’s gives a great opportunity for doing researches on the 
housings which has been built before and after in the 21st century. This paper focuses on the housings in the perspective of 
panopticon theories which diffuses to humans’ everyday life especially after the instruments for surveillance getting cheaper and 
becoming common.  The research field of this paper is in the borders of Suadiye district of Istanbul where the urban transformation 
can be seen widely and gives opportunity to compare the new and the old housings which can be found closely. Findings in this 
research points out that, the new housings which are built after the urban transformation are getting different than the old housings 
in the perspective of panopticon theories. On the other hand, some of the old housings are transforming like new ones with 
surveillance instruments by their inhabitants. 
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KOMŞULARIM NEREYE BAKIYOR? 21.YY KONUTUNDA PANOPTİKON 

Giriş 

İnsan topluluklarının, kabilelerden imparatorluklara ve modern devletlere kadar, her zaman çevreleri ve 

birbirleri ile olan ilişkilerinde gözetim ile ilgili ipuçlarına rastlamak mümkündür. Somut bir örnek olarak tarihte 

pek çok defa çeşitli şekillerde görülebilen gözcü kuleleri, insanların çevrelerini nasıl denetlediğine dair 

materyal kültüründe yarattığı çözümlerden yalnızca birisidir.  

Gözetlenen toplum terimini, Orwellian bir durumla ilişkilendirerek 1985 yılında ortaya çıkaran Gary T. Marx 

(Lyon, 2006, s. 67), gözetim kelimesinin yabancı dildeki kökenini Latince vigilare terimine dayandırmaktadır ve 

bu terimin kulenin veya surların üzerinde meşum ve tehditkâr bir şekilde pusuda beklemeyi anımsattığını 

belirtmektedir (Marx, 2016, s. 15). Marx, gözetim terimini insanın algısına ulaşan bilgilerin devamlı alınması 

olarak tanımlarken (2016, s. 16), yeni gözetimin “enformasyonun teknik araçlar kullanılarak bireyler, gruplar 

ve kaynaklardan ayıklanarak çıkarılması veya yaratılması” olarak tanımlanabileceğini söylemektedir (Marx, 

2016, s. 20). Gözetim, bir kişi tarafından izlenme, telefonların dinlenmesi gibi klasik metotlarla yapılabileceği 

gibi, kameralar ve veri mühendisliği gibi elektronik cihazlarla ve sayısal yöntemlerle de yapılabilmektedir. 

Gözetim insan hayatının her noktasına nüfuz etmiştir. David Lyon’un deyişiyle “Evin içinin dışarıdan gelecek 

olan taleplere ve baskılara karşı bir sığınak olduğu hayali, elektronik cihazların evin içinden dışarı ve dışarıdan 

içeri, bazen haberimiz bile olmadan veri göndermesiyle altüst edilmiştir. Modern zamanlarda “kendimiz” ve 

dolayısıyla özel olarak düşünülen bedenlerimiz bile, gözetleme verileri için kaynak haline gelmiştir” (Lyon, 

2006, s. 37).  

Gözetim kültürü içerisinde, panoptikon ve ondan türeyen kavramları Suadiye mahallesi örneklemi içerisinde 

inceleme altına alarak, insanın dış dünyaya karşı sığınak olarak kullandığı konutların bu kavramlarla nasıl bir 

etkileşime girdiği, yirmi birinci yüzyılda nasıl bir değişim gösterdiği bu araştırmanın ana konusudur. Nicel ve 

nitel yöntemlerle Suadiye mahallesindeki konutlar panoptikon kavramları üzerinden incelenmiştir. Saptanan 

anomaliler fotoğraflanarak belgelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma evreninin nicel ve nitel 
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değerlendirilmesinden önce, panoptikon ve ondan türeyen diğer kavramların incelenmesi, araştırmanın 

sonuçlarının değerlendirilmesi açısından önemlidir. 

Panoptikon Kavramı 

Panoptikon kavramının temel düşüncesi Jeremy Bentham’ın mektupları ile ilişkilendirilmektedir. Jeremy 

Bentham’ın bir hapishane planı olarak vurguladığı panoptikon fikrini, aslında kardeşi Samuel Bentham’ın 

fabrika işçilerinin denetlenmesine dayanan planından almıştır (Lyon, 2013, s. 57). Jeremy Bentham’ın 

mektuplarında panoptikonun temel özelliklerinden bahsederken: “Gözetlenen insanların kendilerini her an 

gözetim altındaymış gibi hissetmelerinin, ya da en azından büyük ihtimalle böyle olmasının” (Bentham, 2019, 

s. 23) ve “yaptıkları her şeyin bilindiğine dair kendilerinden emin olmalarını sağlamaktır” şekilde açıklamıştır

(Bentham, 2019, s. 74). Bu düşünceler yalnızca hapishaneler ve fabrikalar için geçerli olmayıp, aynı zamanda 

hastaneler, akıl hastaneleri ve okullar için de öne sürülmüştür. Az sayıda insanın çok sayıda insanı gözetlediği 

bu sistemde, gözetlenenler hareketlerini, davranışlarını ve yeri geldiğinde günlük yaşam akışlarını 

gözetleyenlerin istemlerine göre disipline etmek durumundadır.  

Panoptikon’daki ikili güç ilişkisi ve yarattığı etkinin toplumlar ölçeğinde tartışılması,  yirminci yüzyılda 

düşünürler tarafından tekrar masaya yatırılmıştır. Michel Foucault panoptikonu “genelleştirilebilir bir işleyiş 

modeli; iktidarın insanların gündelik hayatlarıyla olan ilişkisini tanımlamanın bir biçimi” olarak açıklamıştır 

(Foucault, 2019, s. 302). Ayrıca bu düşüncesine ek olarak panoptikonun bireyselleştirici etkisinin ve sürekli bir 

belgeleme sistemi olduğunun da altını çizmiştir (Foucault, 2019, s. 363). Foucault’un başlattığı ve pek çok 

düşünürün de fikir ürettiği bu tartışmalar neticesinde, panoptikon’un tanımı genişlemiştir: “Panoptikon 

mimari bir yapılanma olmanın ötesinde politik ve toplumsal bir yapılanmaya da gönderme yapmaktadır. 

Panoptikon, sıradan insanın günlük yaşamındaki iktidar ilişkilerini denetleyebilme mekânizmasıdır” (Özarslan, 

2019, s. 139). İktidar yalnızca siyasi açıdan ele alınmamaktadır. Burada bahsi geçen iktidar fabrika yönetiminin 

çalışanları üzerinde, tıbbi personelin hastalar üzerindeki erkine kadar çok çeşitli alanlara uzanabilmektedir. 

Her ne kadar Bentham kardeşlerin panoptikonun uzandığı alanlar hep kamusal alanları kapsasa da, 

panoptikonun sistem olarak tanımlanması ile birlikte kapsama alanı hızla gelişerek konutların içerisine kadar 
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girmiştir. Panoptikonun konutlar ile ilişkisinin daha yakından anlaşılabilmesi için, ondan türeyen kavramların 

da gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Panoptikon kavramının ardıllarından olan sinoptikon kavramı dönemine göre yeni bir bakış açısı 

sağlamaktadır. Sinoptikon kavramı Yunanca birlikte, aynı anda anlamına gelen “syn” kelimesinin optikon ile 

birleşmesinden oluşmuştur ve çok sayıda odağın, az sayıda olana odaklanması ile tanımlanır. Yani azın çoğu 

izlediği bir durumdur  (Mathiesen, 1997, s. 219). Örneğin televizyon, radyo gibi ortamların sağladığı durumları 

tanımlamaktadır. Geniş kitlelerin bazen toplumun önde gelen simaları olan politikacıları, sporcuları, ünlüleri 

ve bazen de medya tarafından ünlendirilen sıradan kişilerin gözetlenmesidir. Bu gözetleme analog olmayan 

teknolojiler ile de gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin internet teknolojisi ve arama motorları sayesinde kişiler 

ünlüleri takip edebildiği gibi, konut sakinleri de komşuları hakkında bilgileri internette arama yaparak 

gözetleyebilmektedir. Sosyal medya aracılığıyla çok daha ileri seviyelerde gerçekleşebilen bu gözetim masum 

amaçlar haricinde, art niyetli insanlar tarafından da konutların gözetimi için kullanılabilmektedir. Örneğin ev 

sahibinin kendisinin veya arkadaşlarının hesaplarından tatilde çekilmiş pozlarını internetten gözlemleyebilen 

hırsızlar, evin boş olduğu tarihlerde amaçlarına ulaşabilmektedir.   

Bir diğer kavram süperpanoptikondur. Süperpanoptikon, iletişim devreleri ve veri tabanları sayesinde 

duvarlar, pencereler, kuleler veya gardiyanlar olmadan yapılan gözetim sistemidir. Bu sistemde gözetlenenler, 

kendi istekleri ile gözetime katılmaları için disipline edilmişlerdir. Her birey sosyal güvenlik kartları, çeşitli 

kimlikler, banka kartları gibi nesneleri almak için bilgilerini paylaşmak, bu nesneleri devamlı yanında taşımak 

ve kullanmak zorundadır. Kısacası bireyler hem gözetim enformasyonunun kaynağı hem de üreticisidir (Poster, 

2007, s. 93). Benzer sistemler konutlarda, özellikle çok kişinin oturduğu sitelerde görülebilmektedir. Siteye 

giriş için kullanılan çipli kimlik kartları, plaka tanıma sistemleri gibi örnekler süperpanoptikon kavramı 

içerisinde değerlendirilebilir. Konut sakinleri kendi bilgilerini sistemlere girmek zorundadır. Her konut 

sakininin ne zaman konuta geldiği ne zaman ayrıldığı gibi kişisel bilgiler sakinler tarafından gönüllü olarak 

bildirilmektedir. Bu bağlamda veri gözetimi (data surveillance) de konutların içerisinde görülmektedir.  
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Veri gözetimi kavramında bireylerin görüntülenmesi değil, bireyler hakkındaki verilerin gözetlenmesi esastır. 

Bu gözetim tek bir bireyin incelenmesi üzerine olabileceği gibi, gruplar veya kitleler üzerinde de uygulanabilir. 

Ayrıca fiziksel veya elektronik gözetimden çok daha az maliyet gerektirdiği de belirtilmiştir (Clarke, 1994, s. 83). 

Daha önce bahsedilen plaka tanıma sistemlerinin ve giriş kartlarının haricinde, sadece veriye dayalı 

uygulamalar da gelişen alarm sistemleri gibi sayısal yeni teknolojiler ile konut yaşamının içerisinde yer 

edinmeye başlamıştır. Örnek olarak ev alarm sistemleri, evlerin içerisine girecek kişiler için ayrı şifreler 

belirlenmesini sağlayabilmektedir. Bu sayede evlere giren çocuk bakıcısından, temizlikçilere; evde yaşayan 

bireylerden, eş dost ve akrabaya kadar pek çok kişinin giriş ve çıkışları hem gözetlenebilmekte hem de 

denetlenebilmektedir.  

Steve Mann’ın gözetime karlı geliştirdiği bir diğer kavram olan sousvellience, astların üstlerini gözetlediği bir 

kavramdır. Kelime anlamı olarak aşağıdan gözetim manasına gelen bu kavram, yüksek otoritelerin astlarını ve 

sıradan insanları gözetlemesine karşı olarak astların ve sıradan insanların, kişisel kamera ve benzeri aygıtlar ile 

yükseklere konumlandırılmış gözetleme cihazlarına karşı yapılan bir gözetleme terimidir (Mann, 2004, s. 620). 

Örneğin protestolar sırasında göstericilerin polisin davranışlarını kaydetmesi bu kavram içerisinde 

değerlendirilebilir. Konutlarda ise dışarıdan gelen kargo, taksi, dağıtım vb. araçların içerisinde bulunan veya 

elemanların üzerinde bulunan kamera ve benzeri cihazlar ile etrafın kayıt altına alınması bu bir anlamda ters 

gözetlemeye örnektir. Bir diğer açıdan ise aynı zamanda, bu tip kayıt aleti taşıyan çalışanların bir kısmının bu 

aletleri taşıması şirketler veya devlet tarafından zorunlu tutulabilmektedir. Dolayısıyla içeri giren bu cihazlar 

aynı zamanda büyük şirketler veya diğer iktidar odaklarının konutların içerisine giren duyuları haline 

gelmektedir. 

Sousvellience kavramına benzeyen bir diğer kavram, yatay gözetim kavramıdır. Eşler arası gözetlemeye 

dayanan bu kavram bilgisayarların içerisine yerleştirilen yazılımlardan, taşınabilir yalan detektörlerine kadar 

pek çok aygıt ile bireylerin romantik duygular besledikleri kişilerden aile bireylerine, dostlarından tanıdıklarına 

kadar geniş bir çerçevede birebir yaptıkları gözetlemeyi ifade etmektedir (Andrejevic, 2005, s. 488). Konut 

sakinlerinin kendi çocuklarının yerlerini belirlemesi, odalarında internette kimlerle görüştüklerini izlemesi, 
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bebek kameraları ve hatta evcil hayvanlarını kameralar ile izlemesine kadar pek çok eylem bu kavram 

içerisinde değerlendirilebilmektedir. 

Giderek birbirinin içerisine giren gözetleme terimleri omnipanoptikon ile farklı bir aşamaya geçmektedir. Tek 

bir çerçeve içerisinde panoptikon ile sinoptikonun etkilerini birleştiren bu kavram ile herkes herkesi kontrol 

etmektedir (Pimenta, 2010, s. 271).  Konut özeline indirgendiğinde pek çok farklı insan ve yapının birbirini 

gözetlediği görülmektedir. Site veya konut yönetimi kendi arazisinin sınırlarını ve içini gözetler, komşu komşuyu 

internetten gözetler, aileler çocuklarını ve/ya evcil hayvanlarını gözetler vb… Bu kompleks, iç içe geçmiş 

gözetim modelleri Suadiye mahallesindeki konutlarda incelenmeden önce, ban-optikon kavramının da 

panoptikon türlerinin içerisine eklemlenmesinde fayda vardır. 

Didier Bigo tarafından ortaya atılan ban-optikon kavramı, huzursuzluk durumu ile alakalı olarak tesis edilen bir 

dispozitif olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramda huzursuzluk “istisnailik, yabancıların profilini çıkarma ve baskı 

altında tutma ile normatif mecburi hareketlilik eylemlerini kapsayacak şekilde yasaklanarak yönetilir” (Bigo, 

2008, s. 10). “Burada gözetim enformasyon ve sanal gerçeklik teknolojilerini anımsatarak yeni bir hal 

almaktadır. Başlangıç imgesi (göçmen, kenar mahalle genci), final imgesine (terörist, uyuşturucu satıcısı) 

dönüşürken bütün değişimler sanal olarak tekrar yapılandırılır” (Bigo, 2008, s. 37). Ban-optikon bir anlamda 

geleceği modellemektedir. Bu kavram devletler gibi büyük erklerin büyük insan toplulukları üzerinde 

yaratacağı etkilerde görülebilmektedir fakat ban-optikonun genel toplumlar üzerindeki etkileri küçülerek 

elbette apartmanlar veya siteler ölçeğinde de görülebilmektedir. Örneğin istenmeyen göçmen gruplarının 

sitelere kiracı veya ev sahibi olmasının konut sakinleri tarafından gayri resmi yollarla engellenmeye çalışılması 

gibi durumlar ortaya çıkarabilirken, değerlenen kenar mahallelere yapılan lüks konutların gözetim yapı ve 

elemanlarının güçlendirmesi şeklinde de sonuçlar ortaya çıkaracağı öngörülebilir. Benzer bir öngörü de 

konutların yakınına gelen veya içeri girmek isteyen, istenmeyen profile (gerçekte öyle olmasa bile) benzeyen 

şahısların uzaklaştırılması, içeri alınmaması, içeri alınırken sıkı kontrollerden geçirilmesi gibi sonuçlarla 

karşılaşılmasıdır.  
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Panoptikon ve türevleri bir arada birleştiğinde, birbirinin içerisine geçmiş, herkesin herkesi, hatta sanal olarak 

yaratılmış gerçekte var olmayan profilleri bile izlediği bir ortam ortaya çıkmaktadır. Galič, Timan ve Koops’un 

da belirttiği gibi bu durumda “panoptikon hala güçlü bir metafor olarak varlığını sürdürmektedir” (2017, s. 

33). Bu araştırmada panoptikon kavramı, tüm bu alt dalları kendi içerisinde bir arada tutan bir üst terim 

olarak tanımlanmıştır. Bu kavram hem fiziksel ölçekte, bireyleri gözle takipten mimari biçimlere kadar; hem de 

sayısal ölçekte, yazılımlardan veri tabanlarına kadar geniş bir yelpazede insan hayatının içindedir. 

Genel olarak panoptikon terimine bakıldığında, iki binli yıllarda ve öncesinde de yalnızca mimari bir plandan 

öteye geçip diğer ögeleri de içine aldığı görülebilmektedir. Hatta Jeremy Bentham’ın mektuplarında metal bir 

tüp vasıtasıyla mahkumların fısıltılarının dinlenebileceği belirtilmiştir (2019, s. 15). Klasik panoptikon 

görüşünde bile aletlerden yararlanabileceği belirtilirken, gelişen teknolojiler ile elektronik aletlerin (CCTV 

kameraları, cep telefonları, vb.) panoptikonun elemanları haline gelmesi beklenmeyen bir gelişme değildir. 

Bu yüzden konutta panoptikon kavramından bahsederken tüm bu teknolojik elemanlar da göz önünde 

bulundurulmalıdır.    

Tüm bu elemanlar bir araya geldiğinde, insanları disipline etmeye devam eden bir panoptikon kavramlar 

bütünü çıkmaktadır. Toplumdaki bireyler hem gözetim altındadır, hem gözetim için veri üretimine teşvik 

edilmektedir. Dolayısıyla her konut, gözetim için üzerine eklenen aksamlar ile veri üreten yapılar haline 

gelmiştir. Bireyler bu durumu göz ardı etseler bile, devamlı izlendiklerini bilmekte ve bu bilinç davranışlarına 

yansımaktadır. En basit örnekle, karşı komşusunun kapısında kamera olan bir birey, kendi kapısının önüne 

çıkarken bile bunun bilincinde hareket edecektir.  

Konutta panoptikon kavramının ölçümlenmesi belli açılardan oldukça zordur. Bunun sebebi piyasada satılan 

oldukça fazla gözetim ürününün bulunması ve gözetim amacıyla tasarlanmayan ürünlerin bile gözetim için 

kullanılabilmesidir. Çeşitli güvenlik kurumlarından kiralanabilen alarm sistemleri, güvenlik elemanları, araç 

tanıma sistemleri belli bir oranda ölçüm şansı tanıyor olsa da, piyasada üretici firmaların hangi bölgede 

kullanılacağının kaydı tutulmayan alarm sistemleri, serbest çalışan güvenlik elemanları, biyometrik kilit 

sistemleri ile çalışan kapılar, az sayıda da olsa kullanıcılarının kendi imal ettikleri güvenlik sistemleri (DIY), yine 
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satışında takip yapılmasına gerek olmayan bebek kameraları, evcil hayvan kameraları ile bunlara bağlı oyun ve 

besleme sistemleri, evdeki bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi kameralı cihazları gözetim aygıtına çeviren 

yazılımlar, casus yazılım ve donanımlar ve benzeri pek çok farklı ürünü üreten bağımsız firmaların bulunması 

gibi etmenler yüzünden, araştırma ölçümlerinden kabul edilebilir bir hata payı içerisinde sonuç alınması 

zorlaşmaktadır. Bunlara ek olarak konut sakinleri ve yönetimlerinin kendi güvenlikleri ile ilgili detayları 

paylaşmak istememesi ve ev sakinlerinin yakın çevresi üzerinde kurduğu gözetimi dürüst bir şekilde 

paylaşmaktan kaçınacak olmaları, daha doğru bir sonuç alabilmek yanılma payı daha az olan bir araştırma 

alanı seçilmesini zorunlu kılmıştır. Bunu sağlamak için de binaların çevrelerini gözetleyebilecekleri araçların, 

dışarıdan gözetimi engelleyecek yapıların ve benzeri unsurların incelenmesine karar verilmiştir. Suadiye 

konutlarında en sık rastlanan gözetim unsurları: Konutların kendi kamera sistemleri, özel güvenlik elemanları, 

dışarıdan gözetlenmeyi engelleyen ekstra güvenlik yapıları ve alarm sistemleridir. Kamera sistemleri zaten 

gözetim kültürünün ana unsurlarından birisi haline gelmiştir. Alarm sistemleri binaların dış cephelerine 

yerleştirildiği zaman, konutun dışarısı ile olan bir bağlantısı ve sokağa karşı evin gözetimde tutulduğunu 

belirten bir göstergedir. Özel güvenlik elemanları konut sakinlerinin güvenlik endişesi ile parayla tuttuğu, 

gözetimin klasik yolla yapıldığı ve dışarıdan gelenleri elediği bir unsurdur. Ekstra güvenlik yapıları ise hem 

dışarıdan gözetimi engellemekte hem üzerine takılan kamera ve benzeri aletlerle konutların dışarıya karşı olan 

gözetimini sürdürmekte, hem de konutta yaşayanların haricindeki bireylere gözdağı vermek için 

kullanılmaktadır.  

Araştırma Evreni ve Yöntem 

Çalışma alanı olarak belirlenen Suadiye mahallesi, kentsel dönüşümün yoğun olarak yapıldığı bir bölgedir. 

Dolayısıyla 21. yüzyıl ve öncesine ait konutların beraber bulunduğu bir alandır. 1999 depremi sonrasında 

ortaya çıkan yeni kentsel dönüşüm her ne kadar 2000 yılından sonra başlamış olsa da, hızla yapılan yeni 

binalar sayesinde, 21. Yüzyıl ve öncesi için bir ayrım noktası yaratmaktadır. Suadiye mahallesinin albenisi ve 

sakinlerinin alım gücü, kentsel dönüşüme hızlıca bir başlangıç yapılmasını sağlamış görünmektedir. Bu sayede 

yeni yapılan konutlar ile eski konutların iç içe olması araştırma için uygun bir ortam sunmaktadır.  
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Saha çalışması için Suadiye mahallesi, Bağdat Caddesi eksen olacak şekilde ikiye ayrılmıştır. Bu ayrımın sebebi 

benzer özelliklere sahip evlerin sahile yakın kesimlerde daha yüksek fiyatlara, uzak kısımlarda daha düşük 

fiyatlara satılıyor olmasıdır. Bu sayede alınan veriler konumuna göre gerekirse dağıtılabilecek, gerekirse de 

konumdan bağımsız olarak mahalle ölçeğinde toplu halde değerlendirilebilecektir.  

Suadiye mahallesi çalışma alanı deniz tarafına doğru dik şekilde inen sokaklar olarak bölümlenerek, sokak 

bazında araştırılmıştır. Seçilen sokakların hepsi yaklaşık aynı uzunluktadır. Sokaklar Suadiye mahallesinin 

sınırları içerisinde homojen olarak seçilmiştir. Bağdat caddesinin altında 5, üzerinde 6 sokak çalışılmıştır 

(sokaklardan biri çatallanıp isim değiştirmektedir. Alt kısımdaki sokaklar ile uzunluk olarak eşitlik sağlanması 

için bu iki sokak tek bir sokak olarak değerlendirilmiştir). Tüm sokaklarda sadece konutlar incelemeye dahil 

edilmiştir. İş merkezleri, kamu binaları ve benzeri yapılar bu araştırmanın dışında tutulmuştur. Ayrıca 

araştırma alanlarındaki 16 konut inşaatı araştırmanın dışında bırakılmıştır. Sitelerde sokağa yakın olan 

konutlar değerlendirmeye alınmış, geride kalan ve başka sokağa bakan konutlar değerlendirmeye 

alınmamıştır. 

Konutlar kentsel dönüşümden önce ve sonra olarak ikiye ayrılmıştır. Her konutun etrafını gözlemleyen kendi 

kamera sistemi olup olmadığı incelenmiştir (Yalnızca apartmanın içerisini gözlemleyen kameraların olup 

olmadığı incelenmemiştir. Apartmana ait olmayan işyeri kameraları da incelemeye dahil edilmemiştir). Ayrıca 

her konutun sokağa bakan cephelerinde daire sahiplerinin taktırdığı alarmlar olup olmadığı, özel güvenlik 

elemanı çalıştırıp çalıştırmadığı ve dışarıdan içerisinin yayalar ve araçlar tarafından izlenmesini engelleyen 

ekstra güvenlik yapılarının varlığı değerlendirilmiştir. Ekstra güvenlik yapılarından kasıt; insan boyunu geçen 

duvar, çit, dikenli tel, panel gibi görüşü kısıtlayan ve kendilerini aşmayı güçleştiren yapıları kapsamaktadır. Göz 

seviyesinin altında veya içerisinin göründüğü yapılar kapsamın dışında tutulmuştur.  

Çalışma sırasında kamera ve alarmların sahte olup olmadığı incelenmemiştir. Sokağa yönelik kamera ve 

alarmlar sahte olsalar da yabancılar için aynı etkiyi uyandıracağı için sahte kameraların saptanmasına gerek 

duyulmamıştır. Binaların içeri dönük alarm sistemlerinin sayıları da bilinmemektedir ve sokağa dönük bir 

etkileri olmadığı için değerlendirilmemiştir. Bunların haricinde konut sakinlerinin kişisel olarak evlerinin 
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içerisine taktırdığı, satın alıp kendi kurduğu veya kendi ürettikleri alarm, kamera gibi sistemlerin sayısının kesin 

olarak belirlenemeyeceği göz önünde bulundurularak bunlarla ilgili bilgiler araştırmanın kapsamına 

alınmamıştır. 

Araştırma kayıt altına alınırken konutların isimleri, konumları ve benzeri özelliklerde konutların tam yerini belli 

edecek kayıtlar tutulmamıştır. Kayıtlar sokak bazında ele alınmıştır. Veriler ve Değerlendirme, Anomaliler ve 

Yorumlar, Sonuç ve Öneriler bölümlerinde bu bina ve sokakların isimleri, konut sakinlerinin güvenlikleri 

gerekçesi ile belirtilmeyecektir.   

Veriler ve Değerlendirme 

Çalışma alanında toplamda 227 konut bulunmaktadır. Bu konutların 16 tanesi inşaat halinde olduğu için 

değerlendirme dışında bırakılmış ve 211 konut incelenmiştir. İnşaat halinde olan konutların 8 tanesi Bağdat 

Caddesi’nin altında, 8 tanesi de üzerinde olduğu için oranlarda etkisi bulunmamaktadır. İncelenen konutların 

102 tanesi kentsel dönüşüm öncesi yapılmış binalardır. Bunların 39 tanesi Bağdat Caddesi’nin altında, 63 

tanesi üzerinde yer almaktadır. Geriye kalan 109 konut kentsel dönüşümden sonra yapılan binalardır ve 52 

tanesi Bağdat Caddesi’nin altında, 57 tanesi de üzerinde yer almaktadır.  

211 konutun 138 tanesinde kamera sistemi kuruludur. Bu da toplam binalarda %65,4’ünde kamera sistemi 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca konutların 42 tanesinde, yani %19,90’nında sokağa dönük alarmlar 

bulunmaktadır. Özel güvenlik elemanı çalıştıran konutların oranı %3,79’dur (8 konut). Konutların %8,05’inde 

ekstra güvenlik yapıları gözlemlenmiştir (17 konut).  

Veriler kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası konutlar olarak dağıtıp karşılaştırıldığı zaman; kentsel dönüşüm 

sonrası konutların %88,07’sinin kamera sistemine sahip olduğu, kentsel dönüşüm sonrası kamera sistemi olan 

konutlarının oranının %41,17’ye düştüğü görülmektedir. Benzer bir farklılık da sokağa dönük alarm 

sistemlerinde vardır. Kentsel dönüşüm öncesi binaların %33,33’ünde sokağa dönük alarmlar takılıyken, 

kentsel dönüşüm sonrası binalarda bu oran %7,33’e düşmektedir. Özel güvenlik elemanı bulunan kentsel 

dönüşüm öncesi konutlar %1,96’lık bir orana sahipken, kentsel dönüşüm sonrası bu oran %5,50’ye 
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yükselmektedir. Ekstra güvenlik yapılarının bulunma oranı ise kentsel dönüşüm öncesi konutlarda %8,82, 

kentsel dönüşüm sonrası konutlarda ise %7,33 oranında olup, neredeyse eşit oranlarda seyretmektedir.  

Binanın kendi kamera sisteminin oranı Bağdat Caddesi’nin alt kısmındaki sokaklarda ve üst kısmındaki 

sokaklarda, hem kentsel dönüşüm öncesi hem de sonrası binalarda %50 oranında eşittir. Sokağa bakan 

cephelerde kişisel alarm sistemleri kentsel dönüşüm öncesi binalarda Bağdat caddesinin alt kısmındaki 

sokaklarda %44,11 oranındayken, üst tarafa çıkıldığında %55,88’e yükselmektedir. Kentsel dönüşüm sonrası 

binaların sokağa dönük cephelerinde sadece 8 adet alarm ünitesi belirlenmiştir. Yüzde dağılımı Bağdat 

Caddesinin alt tarafında %37,5, üst tarafında ise %62,5’dir. Kentsel dönüşüm öncesi konutlarda güvenlikler 

sadece Bağdat Caddesi’nin altındaki kısımda görülmüş, üst kısımda ise araştırılan sokaklardaki konutlarda 

hiçbir güvenlik elemanı saptanmamıştır. Kentsel dönüşüm sonrası yapılan konutlar ise Bağdat Caddesi’nin 

altındaki konutlarda özel güvenlik elemanı bulunma oranı %33,4, üst kısmında ise %66,6’dır. Ekstra güvenlik 

yapılarının kentsel dönüşüm öncesi konutlarda Bağdat Caddesi’nin altında 8 konutta gözlemlenirken, üst 

tarafında sadece 1 adet konutta gözlemlenmiştir. Halbuki kentsel dönüşüm sonrası konutlarda Bağdat 

Caddesi’nin alt tarafındaki konutlarda 4, üst tarafındaki konutlarda da 4 adet ekstra güvenlik yapısı 

gözlemlenmiştir.  

Veriler değerlendirildiğinde kentsel dönüşüm sonrası konutların çoğunluğunda kendi kamera sistemleri 

olduğu görülmektedir. Kentsel dönüşüm öncesi konutlarda bu oran yarıdan azdır. Bu oranlara bakıldığında 

yeni yapılan konutlarda, binanın dışarıyı gözetleyen panoptik elemanlardan en çok saptananı olan kamera 

sistemlerinde ciddi bir artış olduğu gözlenmiştir. Yeni yapılan binaların çoğu çevresini kameralar aracılığıyla 

gözetlemektedir. Kentsel dönüşüm öncesi binalarda ise %41,17 kendi kamera sistemi bulunma oranı, 2000’li 

yıllardan önce kamera sistemlerinin daha pahalı ve az sayıda olduğu göz önünde bulundurulursa, binaların 

sonradan elektronik panoptik cihazlarla donatılmaya başlandığını düşündürmektedir. Daha önceki yıllarda 

benzer bir çalışma yapılmış olmadığı için şu anda kesin bir sonuca ulaşılamamaktadır. İleriki yıllarda bu 

araştırmanın tekrarlanması, bu düşüncenin doğru olup olmadığını ortaya çıkaracaktır. Burada en önemli 

sonuç yeni yapılan her on binadan neredeyse dokuzunun çevresini kameralar ile gözetlediğidir. 
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Konutlara eklenen alarmlar pek çok farklı şekilde takılabilmektedir. Montajı yapan firma veya kişiler genellikle 

bu kararı ev sakinlerine bırakmaktadır. Bina içerisine dönük alarmların sayısı bilinemediği için bu çalışmada 

sadece sokağa yönelik takılan alarmlar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda kentsel dönüşüm 

öncesi konutların %33,33’ünde dışarı dönük alarmlar görülürken, kentsel dönüşüm sonrası konutlarda bu 

oran %7,33’e düşmektedir. Ev içi alarmlar ve konut sakinlerinin montajını kendileri yaptıkları daha basit alarm 

sistemleri düşünüldüğünde bu sayıların değişim göstereceği kesindir. Fakat burada dikkat çeken ve sayıların 

kesin olarak gösterdiği durum, kentsel dönüşüm öncesi konutlarda oturanların, kentsel dönüşüm sonrası 

konut sakinlerine oranla alarmlarının sokağa dönük şekilde takmayı tercih etmesi olmuştur. Burada 

düşündürücü olan kısım, bir alarm durumunda eski binalarda oturanların alarmı sokağa dönük duyurmayı 

daha çok tercih ederken, yeni konutlarda oturanların kendi binalarının içine doğru bu acil durumu duyurmayı 

daha çok seçiyor olmasıdır. 

Özel güvenlik kullanımı Bağdat Caddesi’nin alt ve üst tarafında en çok farklılık gösteren maddedir. Örnekleme 

yapılan sokaklarda özel güvenlik elemanı çalıştıran kentsel dönüşüm öncesi konutlar sadece Bağdat 

Caddesi’nin altındaki sokaklarda saptanmıştır. Kentsel dönüşüm sonrası konutlarda ise özel güvenlik 

elemanları hem Bağdat Caddesi’nin altında hem de üst tarafında görülmektedir. Kentsel dönüşüm sonrası 

özel güvenlik elemanları çalıştıran konutlar Bağdat Caddesi’nin üst kısmında iki kat fazla saptanmıştır. Genel 

olarak kentsel dönüşüm sonrası konutlarda, öncesine göre üç kat daha fazla özel güvenlik elemanı 

çalıştırılmaktadır. Ayrıca kentsel dönüşüm sonrası güvenlik elemanı çalıştıran konutların hepsinde de binaların 

kendi kamera sistemleri bulunduğu saptanmıştır. Özel güvenlik çalıştırılan binaların sayısı az olsa da, yeni 

konutların çoğunda hem insanla yapılan klasik gözetleme teknikleri, hem de kamera sistemlerinin arttığı 

görülmektedir. 

Ekstra güvenlik yapıları hem konutun arazisinin dışındaki yabancıların içeri girmesini, hem de dışarıdan gözlem 

yapmasını önlerken ayrıca da dışarıya karşı gözdağı vermektedir. Unutulmamalıdır ki, bu yapılar konutların da 

dışarısını gözetlemeyi engellediğini göstermemektedir. Binalara takılan kameraların bir kısmı bu yapıların 

üzerinden dışarıyı görebildiği gibi, bu yapıların üzerine konulan kameralar sayesinde de sokak gözetlenmeye 

devam edilebilmektedir. Dolayısıyla bu yapılar çoğunlukla içerinin gözetlenmesini engellerken, dışarının 
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gözetlenmesini sağlayarak çift taraflı hizmet etmektedir.  Kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası konutlarda bu tip 

yapıların kullanım oranları neredeyse eşittir (%8,82’ye %7,33). Kentsel dönüşüm sonrası konutlarda Bağdat 

Caddesi altında ve üstünde bu dağılım eşit sayıdayken, kentsel dönüşüm öncesi konutlarda çoğunluk Bağdat 

Caddesi’nin altındaki binalarda görülmektedir (Üst kısımda bu özelliklerde sadece bir bina saptanmıştır). 

Ekstra güvenlik yapılarının toplam konutlara oranı şu an için %8,05’dir. Bu neredeyse her 10 binadan 1’nin 

dışarıdan bakışlara karşı önlem aldığını ve dışarıya gözdağı verdiğini göstermektedir. Elbette ki yapım amacı, 

yabancı insanların içeri girişini bedensel olarak engellemeye çalışmak olarak düşünülmüş olsa da, farklı 

çözümler üretilerek yabancıların bedenlerini dışarıda tutarken diğer taraftan dışarının içeriyle ilişkisini devam 

ettirilebileceği için, bu yapıların dışarıdan gözetimi de engelleme amacını yerine getirdiği görülmektedir.  

Anomaliler ve Yorum 

Saha çalışması verileri sokak bazında incelendiğinde, 7 numaralı araştırma sokağında diğer sokaklara göre 

farklı nicel sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sokakta kentsel dönüşüm öncesi 18 konut bulunurken, kentsel dönüşüm 

sonrası 6 konut bunmaktadır ve 3 adet de inşaat halinde konut yer almaktadır. Kentsel dönüşüm öncesi 

konutlarda sadece bir binada kamera sistemi bulunurken, kentsel dönüşüm sonrası binalarda ise sadece 3 

adet kamera sistemi vardır. Konutların genel toplamında kamera sistemleri %65,4’lük bir orana sahipken, 

burada oran %16,6’ya düşmektedir. Bu sokak Suadiye mahallesinin doğu sınırına yakın bulunmaktadır ve 

Bağdat Caddesi’nin üst tarafındadır. Tam aksi istikametteki, batı sınırındaki sokaklarda böyle bir anomali 

saptanmamıştır. Bu sokağın neden güvenlik kameraları oranının düşük kaldığı bilinmemektedir. 

Suadiye mahallesi panoptikon raporu hazırlanırken, veri sağlanan sokaklar haricindeki alanlarda da gözlem 

çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sırasında panoptikon ile alakalı araştırmacının dikkatini çeken anomaliler de 

fotoğraf ile kayıt altına alınmıştır. Bu anomalilerden ilki, kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası iki konutun kendi 

komşuları ve sokak ile olan ilişkisindedir. Ek-A’da görülen kentsel dönüşüm öncesi bir konut örneğinde, aynı 

gruptaki diğer örneklerden daha da uç noktada sokak ve komşular ile temas kurulabilecek unsurlar yer 

almaktadır. Balkonlar tüm ön cephe boyunca devam etmektedir. Köşelerden çıkıntılı başlayan balkonlar içeri 

doğru girerek yan komşunun balkonuna kadar devam etmekte ve orada bir paravan ile sonlanmaktadır. Bu 
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hafif dışarı doğru uzanan paravan iki balkonu ayırmaktayken, balkonların uç kısımlarına çıkan komşular 

iletişim kurabilmektedir. Bu durum konutun sakinlerine birbirlerini istedikleri zaman görme, istedikleri zaman 

da mahremiyetlerini koruma şansı vermektedir. Ön cephedeki balkonların hepsi, apartman kapısını 

görebilmektedir. Aynı şekilde konutun sakinleri bulundukları cephelerde, binanın etrafını istedikleri gibi 

görebilmektedirler. Dışarıyla ilişkilerini kesmek istediklerinde ise evin içerisine geçebilmektedirler. Aynı 

zamanda fotoğrafın sol kısmında ağaçların arkasında görünen, çardak ve süs havuzu bulunan bahçe içerisinde 

sosyalleşme imkânı sağlanırken, sokak ile olan bağlarını da koparmamaktadırlar. Konut, sokak ile sosyal bir 

ilişki içerisindedir. Ek-B’deki kentsel dönüşüm sonrası yapılan konut ise bahçenin girişini görmekte, ancak 

apartman kapısı ve apartmandaki diğer sakinlerle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Hatta balkonun iki tarafı 

duvarlarla örülüdür. Buna karşın pencerelerin hepsi çok geniş tutulmuştur. Bu da hem sokağın hem de karşı 

apartmanların, eğer panjurlar veya perdeler kapalı değilse, özellikle alt katlardaki dairelerin içinin tam olarak 

gözetlenebilmesine sebep olmaktadır. Dicle Koylan’ın Bağdat Caddesi’ndeki kentsel dönüşüm ile ilgili görüşme 

yaptığı kişiler de odaların cam duvarlar ile örülmesinin mahremiyet ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkardığını dile 

getirmişlerdir (2018, s. 172). Özellikle konutların birbirine yakın olduğu ve manzara olmayan konumlarda, evin 

içerisinin karşı binalarca bu kadar görülebileceği bir pencere seçiminin neden yapıldığının, konut sakinlerinin 

bu pencereleri ne kadar ve ne sebeple açık (dışarıdan görülebilir) veya kapalı tuttuğu üzerine yapılacak 

araştırmalar, yeni yapılan konutlar ile eski yapılan konutların dışarısı ile ilişkisi hakkındaki soru işaretlerini 

giderebilecektir. Ayrıca pencerelerin gözetimdeki yeri konusunda da daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.  

Kentsel dönüşüm sonrası yapılan bazı binalarda, sokaktan ve komşulardan izolasyon daha uç şekillerde 

görülebilmektedir (Ek-C, Ek-D). Kentsel dönüşüm sonrası yapılan binalarda çok sayıda kör cephe ve dar 

pencere yapıları da görülmektedir. Bu da tam tersine hem içeri bakışın hem de dışarı bakışın kısıtlandığını 

göstermektedir. Bu şekilde tasarlanan binalarda oturan hane sakinleri kimlere bakmaktadır ve kimlerden 

saklanmaktadır? Bu tip binaların, her ne kadar ön cepheleri geniş pencerelerle dolu olsa da sokağa bakan pek 

çok cephenin bu şekilde tasarlanmış olması, sokaktan bakış açısıyla Chicago Büyükşehir Islahevi’ni 

andırmaktadır (Ek-E). Sokak ile konutun ilişkisi çeşitli cephelerden kesilmiştir.  
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Suadiye mahallesindeki başka bir anomali de, kentsel dönüşüm sonrası yapılmış lüks bir sitede saptanmıştır. 

Ek-F1,2’deki görsellerde yapının kör cepheleri, yangın merdivenleri ve küçük pencereleri görülmektedir. Ek-

G’de arka girişteki ekstra güvenlik yapılarından dikenli teller ve genellikle yüksek güvenlikli kamu 

kurumlarında (hapishane gibi) veya stadyumlarda görülen demir döner kapı görülmektedir. Bu yapıya özel 

güvenlik, kamera sistemi ile diğer elektronik güvenlik sistemleri eşlik etmektedir. Sokak ve etrafında kalan 

diğer konutlar için dışarıya kapalı ve gözetimi hem kendi sakinleri hem de yabancılar için kimseye 

bırakmadan elinde tutan, çevresinden sakinlerini tamamen izole eden ama çevresini de daima gözetleyen 

bir konut/panoptikon profili çizmektedir. Sitedeki tek yüksek binanın kat planları incelendiğinde (Ek-H), her 

katın tek bir daireden oluştuğu ve soyunma odası, banyolar ve holün haricinde her bölümün (odalar, salon, 

mutfak vd.) adalar manzarasına baktığı görülmektedir. Sitenin tek yüksek yapısı tüm şehre sırtını 

dönmüştür ve sakinlerine sadece adalar manzarasını sunmaktadır. Bu aslında yapının gözetlediği manzara 

sayesinde diğer konutlarla arasına koyduğu bir iktidar ayrımıdır. Konutun bakış merkezi adalardır ve diğer 

konutlara sırtını dönerek ve bazılarının da önünü kapatarak, gösterdikleri kadar göstermedikleri, 

engelledikleri ile de güç gösterisi yapmaktadır. Daire planları incelendiğinde, evin pencerelerinin gözetim 

altında tuttuğu, bu sayede iktidarını koruduğu adalara göre yapılandırıldığı görülmektedir. Kör cepheleri 

ve yüksek yapısı ile arkasında kalan konutların adalar manzarasını görmesini engelleyerek sadece 

kendi gözetimine almıştır. Daire planları daha dikkatli incelendiğinde, mutfakta evyenin tam önünde 

ufak bir pencere olduğu fark edilmektedir. Bu pencere adalar gözetiminin dışında mahalleye kaçamak bir 

bakış atılabilen tek penceredir. Binanın arka cephesinde duran diğer küçük pencere yangın güvenlik holüne 

aittir ve evin içinden dışarısının görülmesi mümkün değildir. Kış bahçesi ve ebeveyn yatak odasının 

önündeki küçük balkonlar ince bir balkon yolu ile diğer bütün odaların önünden geçerek birleşmektedir. 

Ebeveynler, salondan odalarına geçerken diğer bütün odaları gözetim altında tutabilirken, aynı şekilde 

kendi odalarından balkonda yürüyerek bütün ev üzerindeki gözetimi tekrarlayabilirler. Bunlara ilaveten 

alışılageldik iletişim cihazları sayesinde lobi (apartmana giriş noktası) ve güvenlik elemanlarının bulunduğu 

yerler de (konut arazisine giriş noktaları) denetim altında tutulmaktadır. Tüm planın içerisindeki tek 

karanlık odaya gelmeden önce bu planların şirket tarafından bir öneri olarak oluşturulduğu, konut 

sakinlerinin dairelerinde istedikleri değişimleri yapma ve mekân kullanım esnekliklerini kullanma hakları 

olduğu göz ardı edilmemelidir. Diğer örneklenen konutlarda çoğunlukla istenmeyen profilleri konut arazisinin 
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d ış ında  tutan ve komşuları seçmeye/elemeye yarayabilen ban-optikon kavramı, bu konutun tanıtım planında 

sanal olarak yaratılan karanlık odada somutlaşmaktadır. Bu karanlık oda, yardımcı odasıdır. Evin yabancısı 

olarak belirlenen yardımcının (dadı, hizmetçi vb.) yaşam alanı, adalar üzerinde kurulan iktidara hiçbir şekilde 

ortak olmamaktadır. Hatta pencerelerden, bakıştan, gözetimden mahrumdur. Bu odanın banyosu, 

doğrudan odanın içerisine açılmaktadır (diğer hiçbir banyo başka bir odanın içerisine doğrudan 

açılmamaktadır). Ayrıca sanal olarak evin yardımcısına tahsis edilen bu odanın eve açılan kapısının karşısında 

yangın güvenlik holüne açılan başka bir kapı daha bulunmaktadır. Bu hol güvenlik asansörü ve 

yangın merdivenlerine, yani binanın sınırları dışına en kestirme çıkılabilecek noktalara dairenin en yakın 

parçasıdır. Bu kapı yüksek olasılıkla güvenlik amaçlı bir alarm sistemi, tek taraflı kilit veya kamera 

sistemi, belki de hepsiyle birlikte kontrol edilmektedir. Dolayısıyla evin içerisindeki yabancı, dışarıya en 

kestirme yoldan çıkabilecek (atılabilecek) şekilde konumlandırılmıştır. Sanal olarak bilgisayarda 

konumlandırılması, gerçekte bu odanın hangi amaçla kullanıldığı bilinemese de veya kullanımı devamlı 

değişebilecek olmasına rağmen, ban-optikonun huzursuzluk durumunda nasıl kurulabileceğini 

göstermektedir. Bir başka deyişle, yabancının önceden rahatsızlık verileceği kurgulanarak, konutun simulakrı 

tarafından dışlanmıştır. Konutun sakinleri için ban-optikon sanal olarak kurulmuş, çalışmış ve konut onlar 

yerine karar vermiştir. Evin yabancısı konutun bakış yönündeki iktidar ayrıcalığından (adalar manzarası) 

mahrum bırakılmakta ve evin sınırdan kolayca dışlanabilecek (dışlanmasa bile dışlandığının 

hissettirileceği) bir noktada tutulmaktadır. Son tahlilde, klasik gözetim tekniklerinden elektronik gözetime, 

hatta ban-optikona kadar bahsi geçen bütün gözetim teknikleri binanın kendisinde vücut bulmuştur ve 

bu açıdan mahalledeki incelenen diğer konutlarla kıyaslandığında eşsizdir. Konut, panoptikonun 

kendisine dönüşmüştür. Kendi içerisindeki gözetim mekânizması ile, iktidarı elinde tutmakta, daire 

sakinleri arasında bu gücü bölüştürürken, yabancıları dışlamaktadır. Mahalledeki binlerce iktidar odağına, 

birbirlerinin içine geçmiş iktidar çemberlerine sırtını dönüp kırarak, kendi iktidarını her kör cephesinde ve 

sakinlerine gözetlettiği zorunlu manzarasında perçinlemektedir.   

Suadiye mahallesinde rastlanan son anomali de yeniden kullanılan bir mekânda saptanmıştır. 

Mahallenin batı sınırında, eski bir köşk ve onun çevresine yapılan iki binaya ait olan seranın güvenlikler 

tarafından gözetim merkezi olarak kullanıldığı saptanmıştır (Ek-I). Normal şartlar altında botanik veya  

133

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



bahçecilik meraklıları için ufak bir sera veya kış bahçesi olarak sosyal bir alan kullanımıyla 

değerlendirilebilecek bu yapının, sitenin içinde atıl durumda olan büyükçe bir güvenlik kulübesi de 

bulunmaktayken, sadece üç binadan oluşan ufak bir sitenin gözetim merkezi olarak kullanılması 

düşündürücüdür.  

Sonuç ve Öneriler 

Panoptikon kendisinden türeyen diğer kavramlar ile birlikte, azın çoğu izlediği, disipline ettiği bir yapıdan 

genişleyerek, herkesin herkesi gözetlediği ve gözetimde iktidar savaşlarının yaşandığı bir yapıya dönüşmüştür. 

Konut özelinde bu konu incelendiğinde, konutlara eklemlenen gözetim araçları ve yapılar 

sayesinde panoptikonun konutun en mahrem alanlarına kadar girebildiği gözlenmektedir. Ayrıca 

konutların panoptik unsurlarla desteklenerek kendi aralarında ve dışarıya/yabancılara karşı bir iktidar 

mücadelesine girdikleri de gözlenmiştir. 

Suadiye mahallesindeki konutların kamera sistemlerinin, bireysel kameralar haricinde %65,4 seviyesinde 

bulunması, 21. yüzyılın ilk yapılan konutları sayılabilecek kentsel dönüşüm sonrası konutlarda 

kamera sistemlerinin oranının %88,07 seviyesine seyretmesi, konutların gözetim ağının tekil parçaları 

olmaya başladığını, kendi gözetim ve buna bağlı iktidar alanlarını yarattıklarını göstermektedir. Benzer 

şekilde ekstra güvenlik yapısı bulunan konutların %8,05 seviyesindeki seyri, bölgedeki neredeyse 10 

konuttan bir tanesinin kendisini yan binalardaki komşularına, sokağa tamamen kapamaya çalıştığını 

göstermektedir. Günümüzdeki panoptikon anlayışının küçük parçaları olan bu iki örneğin üzerine 

konutlardaki diğer gözetim elemanlarının da girmesi, veri gözetiminden konutların mahrem alanlarında 

dahi kaçılamayacağı, omnipanoptikon kavramına karşı konutların mahrem bir alan olmaktan çıktığı 

öngörülmektedir. Panoptikonun en uç kavramlarından olan ban-optikonun bile konutlarda görülmeye 

başlaması ise hayli düşündürücüdür. Bir konutun simulakrının, hane sahiplerinin kendi çalışanları 

olan yabancılara karşı tutumlarını yönetmeye çalışması bu çalışmanın en enteresan çıktılarından birisi 

olmuştur. Elbette ki tek bir uç örneğin tüm yapıları örneklemesi beklenmemektedir. Bu konuda daha geniş 

araştırmaların yapılması gereklidir ancak nüfusu on beş milyondan fazla olan bir şehrin küçük bir 
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 bile böyle bir örneğe denk gelinmesi, İstanbul  sathında bu tip örneklerin oldukça çok sayıda olma ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir. Bu konunun netleşmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Toplam duruma bakıldığı zaman, konutların gözetim unsurları ile doldurulmasının ötesinde, gözetlenmeye 

karşı da, ekstra güvenlik yapıları hariç, hiçbir elemana rastlanmamıştır. Gözetim toplumlarında yaşayan 

bireylerin konutları, gözetimden nasıl korunacaktır? Bu elbette ki sadece mimari bir problem değildir. En basit 

örnekle kablosuz modem bağlantılarının veya bebek kamerası gibi açık yayınların konut alanlarının dışına 

sızması nasıl engellenebilir? Şifrelerin tam koruma sağlamadığı aşikardır. Benzer şekilde insansız hava 

araçlarından, yabancıların benzer gözetim araçlarından veya veri gözetiminden konutlar sakinleri için nasıl bir 

koruma sağlayabilir, bir sığınak görevi görebilirler? Akıllı ev kavramı gözetime karşı nasıl bir yenilik getirebilir? 

Bu tip sorulara çözüm arayacak deneysel tasarım veya girişimler, gözetimden hane sakinlerini tamamen 

koruyamayacak olsa da en azından aşırılaşan gözetime karşı toplumsal bir bilinç yaratılmasına katkı 

sağlayacaktır. 
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Ek-I (Araştırmacının arşivi, 16.12.2019) 
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eğitimine başladı. 2018 yılında “Analysis of critical 
discourse of child magazine which are produced 
between 1980-2012” (1980-2012 yılları arasında 
yayınlanan çocuk dergilerinin eleştirel söylem 
analizi yöntemi kullanılarak incelenmesi) konulu 
tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Başlıca 
çalışma alanları; Medyanın Ekonomi Politiği, 
Medya ve Çocuk, Küresel Medya Endüstrileri, 
Popüler Kültür ve Medya’dır.  Şu anda İstanbul 
Ayvansaray Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesinde Doktor Öğretim Üyesi 
olarak görev yapmaktadır. 

Ece Karaçay Arın, lisans eğitimini 2015 yılında 
Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümünde tamamladı. 2018 yılında 
“Yeni Medya Ortamında Kadına Yönelik 
Haberlerde Nefret Söylemi” isimli tez çalışmasıyla 
Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Bilim 
Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2018 yılından 
bu yana İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümünde doktora yapmaktadır. Çalışma 
Alanları: Toplumsal Cinsiyet, Yeni Medya, 
Medyanın Ekonomi Politiği. Şu anda İstanbul 
Ayvansaray Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak 
görev yapmaktadır. 

141

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



“MASLAK 1453” REKLAMLARI TEMELİNDE TÜKETİM TOPLUMU VE KONUT İLİŞKİSİ 

ÖZET 

Reklam, toplumsal yaşamı şekillendiren en önemli kültürel araçlardan biri olma özelliği taşımaktadır. 21. yüzyılda reklam olgusu 
yazılı basından görsel basına, otobüs duraklarından billboardlara kadar gündelik yaşamın her alanında bireylerin karşısına 
çıkmaktadır. Bu doğrultuda reklamlar var olan bir ürünün tanıtımını yapmanın ötesinde kültürel bir işlev de görmektedir. Birey 
yalnızca bir ürünü satın alıp kullanmak yerine,  yaratılan sahte ihtiyaçlar dolayısıyla var olabilmek için tüketmeye başlamıştır. 
Dolayısıyla tüketim olgusu var olan bir ürünün tüketilmesinin yanı sıra imajların ve görsellerin tüketilmesi anlamına da gelmektedir. 
İçerisinde bulunduğumuz 21.yy’da konut anlayışı da tüketimin bu boyutuyla anlam değişimine uğramıştır. Konut, temelde bireylerin 
yaşam alanı olmaktan çıkmış, bireylerin statülerini ifade eden göstergeler halinde dönüşmüştür. Bu noktada reklamlar da tüketim 
kültürünün yaygınlaşması ve meşrulaşmasında temel bir rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, tüketim toplumunun temel 
araçlarından biri olarak görülen reklam endüstrisi Ağaoğlu Maslak 1453 konut reklamları üzerinden analiz edilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Konut, Tüketim Toplumu, Reklam, Maslak 1453 Reklamları 

RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER SOCIETY AND HOUSING, BASED ON “1453 MASLAK “ ADVERTISEMENTS 

ABSTRACT 

Advertising is one of the most important cultural tools that shape social life. In the 21st century the phenomenon of advertising, 
faces individuals in every area of daily life, from print media, visual media, bus stops to billboards. In this regard, advertisements 
have a cultural function beyond promoting an existing product. Instead of purchasing and using only one product, the individual has 
begun to consume for created false needs. Consequently, consumption not only refers to the consumption of an existing product as 
well as image and image consumption. In the 21st century, the understanding of sheltering has also changed meaning with this 
aspect of consumption. Sheltering is basically no longer considered as a living space for individuals, but also as an indicator of the 
status of individuals. To this point, advertisements play a fundamental role in the dissemination and legitimacy of the consumer 
culture. In this direction, the advertising industry, which is considered as one of the basic tools of the consumer society, will be 
analyzed through Ağaoğlu Maslak 1453 ads. 
Keywords: Housing, consumer society, advertisement, “Maslak 1453” ads. 
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MASLAK 1453 REKLAMLARI TEMELİNDE TÜKETİM TOPLUMU VE KONUT İLİŞKİSİ 

GİRİŞ 

Reklam, toplumsal yaşamı şekillendiren en önemli kültürel araçlardan biri olma özelliği taşımaktadır. İçinde 

bulunduğumuz 21. yüzyılda reklam olgusu yazılı basından görsel basına, otobüs duraklarından billboardlara 

kadar gündelik yaşamın her alanında bireylerin karşısına çıkmaktadır. Bu doğrultuda reklamlar var olan bir 

ürünün tanıtımını yapmanın ötesinde kültürel bir işlev de görmektedir. Birey yalnızca bir ürünü satın alıp 

kullanmak yerine, yaratılan sahte ihtiyaçlar dolayısıyla var olabilmek için tüketmeye başlamıştır. Dolayısıyla 

reklam olgusu, tüketim kültürünün yaygınlaşması ve meşrulaşmasında temel bir rol üstlenmektedir. Tüketim 

olgusu var olan bir ürünün tüketilmesinin yanı sıra imajların ve görsellerin tüketilmesi anlamına da 

gelmektedir. İçerisinde bulunduğumuz 21.yy’da konut anlayışı da tüketimin bu boyutuyla anlam değişimine 

uğramıştır. Konut, temelde bireylerin yaşam alanları anlamına gelebileceği gibi, bireylerin statülerini ifade 

eden göstergeler halinde de kullanılabilmektedir. Bu noktada temel rolü reklamlar üstlenmektedir. 

Reklamlarla sunulan sahte ihtiyaçlar aracılığıyla yeni kimlikler oluşturulmaktadır. Kültürel bir anlam yaratma 

aracı olan reklamların taşıdığı ideoloji; reklamlarda yer alan söylem, slogan ve görsellerin eleştirel analizi ile 

açığa çıkarılabilir. Türkiye’de konut tiplerinin müstakil, apartman ve site şeklinde geçirdiği dönüşüm, aynı 

zamanda toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümün de bir yansımasıdır. 21. yüzyıla hâkim olan kapalı site 

konutları bireylerin site içerisinde her türlü ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlanmakta ve hayatlarını yapılan 

siteler içerisine hapsetmektedir. Bununla birlikte bireylerin barınma ihtiyacını gidermenin dışında aldıkları 

konut ile statü ve kültür sahibi olmak vaat edilmektedir. Konut reklamlarında genel olarak üst düzey güvenlik 

sisteminin bulunduğu, yeşil alanların oldukça fazla olduğu, konutların şehir merkezine ve alışveriş 

merkezlerine yakın olduğu vurgulanmaktadır. Diğer yandan konut reklamlarının pek çoğunda çevredeki 

alışveriş merkezlerinin vurgulanması, tüketim toplumu ve konut reklamları arasındaki bağlantıya işaret 

etmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, tüketim toplumunun temel araçlarından biri olarak görülen reklam 

endüstrisi Ağaoğlu Maslak 1453 konut reklamları üzerinden analiz edilecektir. Bu bağlamda öncelikle reklam 

tarihsel ve kavramsal çerçevesi içinde ele alınarak tüketim toplumu ile ilişkisine değinilecektir. 
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1. Tarihsel ve Kavramsal Çerçevede Reklam

İçinde bulunduğumuz yüzyılda yaşamın her alanında reklamlarla karşılaşmaktayız. Reklamlar yaşamlarımızın 

kaçınılmaz birer parçası haline gelmiştir; gazete okumasak, televizyon izlemesek dahi, kentsel ortamımıza 

egemen olan imgelerden kaçmamız mümkün değildir. Metrolardaki kocaman reklam panoları, duraklara, 

binalara yerleştirilen büyük reklam afişleri, sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan reklamlar ve diğerleri 

hayatın her alanında karşımıza çıkmakta ve bize tüketime yönelik bir şeyler ima etmektedir. Reklam, toplumun 

pek çok alanında etkisi oldukça hissedilen önemli bir kitle iletişim aracı konumundadır. Sahip olduğu bu etki 

açısından reklama yönelik pek çok tanım bulunmaktadır. Amerikan Pazarlama Birliği reklamı: “herhangi bir 

ürünün, hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve 

kişisel satışın dışında kalan tanıtım eylemleri” şeklinde tanımlarken (Odabaşı, 2005: 98); Reklam Uygulamacıları 

Enstitüsü ise “olası en düşük harcamayla, ürün ya da hizmetin, doğru müşteriye, en etkileyici, ikna edici olası satış 

iletisiyle sunulması” olarak nitelemektedir (Akt. Küçükerdoğan, 2009: 10). 

Reklamı; bir ürün, bir kuruluş ya da markanın görsel ve işitsel olarak en kısa şekilde hedef kitleye anlatılması 

(Özkundakçı, 2013: 13) şeklinde tanımlamak mümkündür. Elden ve Kocabaş ise reklamı “talep yaratma sanatı” 

şeklinde özetlemektedir (Kocabaş ve Elden, 2006: 15). Erdoğan (2002: 403) reklamcılığı en genel tanımıyla, 

“bir organizasyon veya ürün hakkında, ödeme ile yapılan, kişisel olmayan, ikna edici doğaya sahip, belirgin sponsoru 

olan ve araçlar kullanılarak hedef kitleye sunulan planlı bir iletişim biçimi” şeklinde tanımlamaktadır.  Bununla 

birlikte Erdoğan reklamların, bireyleri politik, ekonomik, kültürel ve ideolojik açıdan kontrol etmeye yarayan 

bir araç olduğuna işaret etmektedir (Erdoğan, 2011: 409).  

Egemen yaklaşımlar, reklamların bireyleri ürünler hakkında bilgilendirdiğini, rekabeti arttırdığını, mal ve 

hizmetler için talep yaratarak toplumu daha etkin bir hale getirdiğini savunmaktadır. Bu bağlamda pazar 

gücünün bir parçası olarak ele alınan reklamlar pozitif bir değer taşımaktadır. Reklamı eleştirel perspektifle 

inceleyen araştırmalar ise reklamcılığı kültürel üretim tarzı içinde ele alarak kapitalist üretim ve yeniden-üretim 

bağlamında değerlendirmektedir. Bu bağlamda eleştirel yaklaşım reklamcılığın asıl amaçları, örgütlenişi, 
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ideolojik yapısı, egemen endüstriyel yapı içerisindeki konumu ve egemen görüşlerin yeniden üretilmesindeki 

rolünü ortaya koymaya yönelik çalışmaları içermektedir (Erdoğan, 2011: 414-420).   

Williamson reklamların açık işlevi olarak tanımladığı “şeyleri satmak” olgusunun bir anlam süreci gerektirdiğini 

vurgulamaktadır. Bu bağlamda reklamlar sadece satmaya çalıştıkları ürünlerin niteliklerini değil, söz konusu 

malların bireyler için anlamlı hale geleceği biçimi de dikkate almaktadır. Diğer bir deyişle reklamlar şeyler 

dünyasına ait olan ifadeleri, bireyler için bir şey ifade eder hale getirmek zorundadır (Williamson, 2001: 12). 

Reklam, üreticilere, hedef kitleye, teknolojik gelişmelere, ekonomik ilişkilere, zaman ve mekân olgusuna ve 

iletişim anlayışına göre değişim ve gelişim gösteren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Elden, 2009: 147). 

Reklamcılığın tarihsel süreç içerisindeki yeri ilk çağlara kadar götürülmekle birlikte reklamcılık olgusu 

kapitalizmin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

12. yüzyılda kâğıdın Avrupa'ya gelişi, 15. Yüzyılda matbaanın icadı, 17. Yüzyıldan itibaren gazetenin kitle iletişim

aracı olarak varlığını sürdürmesi, sözlü iletişimin yazılı ve dolayısıyla kalıcı hale gelmesi reklamcılığın tarihsel 

süreç içerisindeki dönüm noktaları olarak değerlendirilmektedir. O'Guinn ve arkadaşları ise tarihsel süreç 

içerisinde reklamcılığın gelişim noktalarını “kapitalizmin yükselişi, endüstri devrimi, üreticilerin dağıtım kanallarında 

artan gücü ve modern kitle iletişiminin/teknolojinin artan imkânları” (akt. Hızal, 2005: 112) şeklinde sıralamaktadır. 

Sanayi devrimi ile birlikte makinelerin kullanılmaya başlanması üretimi hızlandırmış, üretimde yaşanan bu 

artış ise yeni pazar arayışlarına yol açmıştır. Bu bağlamda üretici ve tüketici arasındaki mesafe nedeniyle 

yapılan pazarlama faaliyetleri reklamcılığın gelişmesinde büyük rol oynamıştır (Hızal, 2005: 112). 

Sanayi devrimiyle ortaya çıkan kitlesel üretim ve pazarlama faaliyetleri reklamcılığın gelişimini hızlandırırken 

seri basım tekniği de reklamların etkileri ve boyutları hususunda değişiklik yaratmıştır. Gazete dergi gibi kitle 

iletişim araçlarının basım tekniği ile iç içe geçen reklamlar, sanayileşmenin hızının iyice hissedildiği 19. yüzyılın 

ikinci yarısında bir iş kolu haline gelmiştir (Tellan, 2009: 123). Reklam endüstrisinin gelişimi kitle iletişim 

araçlarının gelişimiyle paralellik taşımaktadır. Kitle iletişim araçlarının gelişimi reklamlarda nicelik ve nitelik 

bakımından değişikliklere yol açarak, reklam endüstrisinin gelişiminde büyük bir rol üstlenmiştir (Özkundakçı, 

2013: 24). Tellan bu durumu şu sözlerle özetlemektedir: 
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Birinci Dünya Savaşı’na değin reklam mecrası olarak adeta tekel konumunda bulunan gazete ve 

dergiler, savaş sonrasında hızla büyüyen radyo karşısında mutlak sektörel egemenliklerini yitirmiş; 

reklamcılık faaliyetleriyse kitlesel tüketimi garantileyen pazarlama tekniklerini kullanarak gelişen 

iletişim ve haberleşme teknolojilerinin tümünün içinde yer bulmaya başlamıştır (Tellan, 2009: 123). 

Reklam ekonomik, sosyolojik, kültürel, politik ve teknolojik unsurlara bağlı olarak gelişim gösteren bir yapıya 

sahiptir. Toplumsal süreçlerden bağımsız ele alamayacağımız reklam endüstrisi 1929 yılında yaşanan Dünya 

Ekonomik Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı’ndan olumsuz etkilenmiştir. Ancak 1940 ve 1950’li yıllar reklamcılığın 

hızla gelişim gösterdiği yıllardır. Söz konusu yıllarda reklamcılığın hızla gelişmesinin altında yatan temel etmen 

hem görsel hem de işitsel bir araç olarak televizyonun reklam dünyasına hizmet etmeye başlamasıdır (Elden, 

2009: 150). 1960’lı yıllar reklamcılık sektörü açısından yapılanma ve kalkınma dönemi olarak kabul 

edilmektedir. Bu dönemde özellikle Batı Avrupa ve ABD’de reklamcılığın yapısal olarak genişlediği 

görülmektedir (Tellan, 2009: 124). 

1960’larda ürünün doğrudan tanıtımını yapan ve ürünü diğer ürünlerle kıyaslayan reklamlar ağırlıktayken; 

1970’lerde marka alanındaki çalışmalara damgasını vuran “konumlandırma stratejisi” gündeme gelmiştir. Bu 

bağlamda tüketicileri daha fazla etkileyebilmek için marka, markanın rakipleri ve ürün kategorisine yönelik 

kitle algıları yaratılmaya çalışılmıştır. 1980 sonrası reklam tarihinde post endüstriyel çağ olarak 

adlandırılmaktadır. Bu dönemde firmaların insan ve çevre sağlığına verdiği önemi vurgulayan reklamlar 

artmıştır. Bununla birlikte, ürün ve hizmetlerin hedef kitlelerini oluşturan bireyler yaşam tarzlarıyla net bir 

şekilde birbirinden ayrılmış, böylelikle de çeşitli reklam ortamlarına ve hedef kitlelerine göre reklam mesajları 

farklılaştırılmıştır. 1990’lara gelindiğinde Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle küreselleşme sürecinin hız 

kazanması reklam ve pazarlama alanlarını oldukça etkilemiştir. Bu dönemde uluslararası pazarlama ve reklam 

çabaları büyük bir hız kazanmış, ABD gibi büyük ülkelerde bulunan ajanslar dünyaya açılmış, daha küçük 

ajansları kendi bünyelerine dâhil etmişlerdir (Elden, 2009: 151-152). İçinde bulunduğumuz yeni medya 

ortamında ise yeni iletişim teknolojileri, reklam sektörünü oldukça etkilemektedir. 

Reklam endüstrisinin Türkiye’deki gelişimi ise daha geç başlamıştır. 16. yüzyılda Almanya, 17. yüzyılda 

İngiltere’de başlayan basın reklamlarının, ülkemizde 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıktığı görülmektedir 
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(Elden, 2009: 154). Sanayileşmenin geç başlaması ve dolayısıyla kitlesel üretime geçilememesi Türkiye’de 

reklamcılığın geç başlamasının nedenleri arasında yer almaktadır. Osmanlı topraklarında rastlanan ilk yazılı 

reklam örneği 18. yüzyılda mide rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade edilen “Tiryaki” isimli bir macun reklamıdır 

(Erdoğan, 2011: 423). Ancak bu ilan Venedik’te basılmıştır. Türkiye’de yayınlanan ilk ilan ise 1842 yılında 

yayınlanan bir nasır ilacı ilanıdır. Cumhuriyet’in ilanından sonra Latin alfabesine geçilmesiyle okuryazarlık 

oranının düşük olması reklam sektöründe de sıkıntılara yol açmıştır. Ancak okuryazar oranının artmasıyla 

reklam sektörü gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de 1940’larda reklam ajanslarının kurulması ve reklam 

verenlerin artması reklam sektörünün gelişmesinin temel nedenleri arasında yer almaktadır (Elden, 2009: 

154-156). Yıldırım reklamcılığın gelişim sürecinin sanayileşme ve basılı materyallerin gelişmesiyle doğru

orantılı olduğuna dikkat çekmektedir (Yıldırım, 2015). 

1960’lı yıllarda reklam firmalarının hızla büyüdüğü görülmektedir. 1961 yılında “Basın İlan Kurumu’nun 

kurulması hem reklam harcamalarını hem de reklam ajanslarının sayısını arttırmış ve bu durum reklamcılık 

tarihi açısından önemli bir kırılma noktası olarak kabul edilmiştir (Töre, 2011: 35). 1964’te Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu’nun (TRT) kurulmasıyla ülkemizde radyo reklamcılığı hızla gelişmeye başlamıştır. Bunun 

yanı sıra 1971’de reklam şirketleri örgütlenmeye giderek, Türkiye Reklam Ajansları Birliği’ni kurmuşlardır. 

Ekonomi ve politika alanlarında büyük dönüşümlerin yaşandığı, liberalleşme modellerinin uygulandığı 1980’li 

yıllar, reklamcılık sektörü için oldukça verimlidir (Elden, 2009: 156-157).  Özel sermayelerin hızla arttığı bu 

dönemde, şirketleşme ve markalaşmanın artmasıyla iş dünyasında rekabet ortamı kızışmış ve bu durum 

şirketleri reklam sektörüne yatırım yapmaya yöneltmiştir. 1990’lı yıllarda özel televizyon kanallarının ortaya 

çıkmasıyla beraber giderek artan televizyon kanalları, reklam sektörünün en önemli aracı haline gelmiştir 

(Yıldırım, 2015). 

İçerisinde bulunduğumuz yeni medya çağında ise reklamcılık gelişen teknolojilerin yardımıyla hayatımızın 

ayrılmaz birer parçası haline gelmiştir. El ilanları, radyo reklamcılığı, televizyon reklamcılığının ardından 

internet mecrası reklam kullanımında en üst sıralardadır. Günümüzde internet ve sosyal medya reklamları 

şirketlerin pazarlama stratejileri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. İçinde yaşadığımız çağ, tüketim toplumu 
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olarak adlandırılmakta ve bu çağın temel aracı olarak kullanılan reklamlar bireyleri tüketime 

yönlendirmektedir. Bu bağlamda tüketim toplumu kavramına yakından bakmak gerekmektedir. 

2. Tüketim Toplumu ve Reklam Endüstrisi

2.1. Tüketim Toplumu 

Tüketim; ihtiyaçları karşılamak, bazı faydalar elde edebilmek adına malların kullanımını ifade etmektedir. 

Tüketim, belirli bir ihtiyacın tatmin edilmesi için bir ürünü ya da hizmeti edinme, sahiplenme, kullanma ya da 

yok etme olarak da tanımlanabilir. Bu eylemi yapan birey de tüketici olarak isimlendirilmektedir (Odabaşı, 

1999: 4). Ancak günümüzde tüketim, bireylerin yaşamlarının büyük bölümünü etkisi altına alan önemli bir 

eylem haline gelmiştir. Baudrillard (2017: 95)’a göre tüketim, etkin ve sosyal bir davranış olmanın yanı sıra; bir 

zorlama, bir ahlak, bir kurum ve bir sosyal değerler sistemidir. Tüketim, nesnelerin yanı sıra fikirlerin ve 

görüngülerin de tüketilmesi anlamına gelmektedir (Baudrillard, 1997: 74). 

Tüketim toplumunun ortaya çıkışı, endüstrileşme sürecinden kaynağını alan Fordist üretim sistemine 

dayanmaktadır. Daha sonrasında kitle üretiminin ortaya çıkması, işletmecilik ve pazarlama eğitiminin 

kurumsallaşması ve “önce al sonra öde” olanağı veren taksitli alışverişlerin ortaya çıkması ile üretim 

toplumunu, tüketim ve tüketicilerle şekillendiren tüketim toplumuna dönüştürmüştür (Yanıklar, 2006: 76). 

Kapitalist toplum yapısı, finans ve üretici güçlerin kültür tekellerini ellerinde bulundurarak kültürü 

metalaştırmış, bireyleri kitle kültürünün ürünleri aracılığıyla ait oldukları statü gruplarına uygun tüketim 

biçimlerine motive ederek statükoyu rasyonelleştirmiştir. Bu noktada Baudrillard (2002: 67)’ ın ifade ettiği gibi 

tüketim, yalnızca nesnelerle değil toplumla ve dünyayla ilişkinin aktif bir formu ve tüm kültürel sistemi kuran 

küresel bir tepki haline gelmiştir. 

Günümüz dünyasına egemen olan kapital sistem, yalnızca bir “üretim tarzı”, “pazar ekonomisi”, “serbest 

piyasa”, “özel mülkiyet” ya da “meta üretimi”nden ibaret olarak görülmemelidir. Aynı zamanda, “ekonomik ve 

toplumsal ilişkilerin rasyonalize edildiği, ticari faaliyetlerin örgütlendiği ve sınıfsal çatışmaların eksik olmadığı 

bir mücadele ve mübadele sistemidir (Duman, 2014: 39). Tüketim, ekonomik faaliyet zincirinin son halkası 
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olarak tüketim toplumunu ortaya çıkarmakta ve bu tüketim kültürü bireyi sürekli olarak, bireyin denetimi 

dışındaki güçler tarafından belirlenen bir ihtiyaçlar silsilesi yaratmakta ve herkesin tüketici olmasını zorunlu 

kılmaktadır (Bauman, 2016: 93). Çünkü kapitalist toplumun ihtiyaç duyduğu birey tipi, ekonomik çarkın iyi 

işleyebilmesi için kendilerini özgür ve bağımsız hisseden ve hiçbir otoritenin ve ideolojinin etkisi altında 

kalmadığına inanan, ama bütün bunlara rağmen emirleri uygulamaya, kendilerinden beklenilenleri yapmaya 

hazır olan ve toplumsal mekanizmaya sorunsuzca uyum sağlayabilen bireydir (Fromm, 1998: 16).  

Tüketim toplumu anlayışı maddi açıdan tatmin olmayı her türlü açıdan tatmin olmaya denk tutmaktadır. Kitle 

iletişim araçları ile birlikte hayatın başka yollardan da organize edilebilmesinin mümkün olduğu gerçeği 

reddedilmekte, kişisel çıkarlar birinci planda tutulmakta ve mal-mülk edinme arzusu tutkuya dönüştürülüp, 

tüm bunlar insan tabiatının değişmezi olarak gösterilerek meşrulaştırılmaya veya içselleştirilmeye 

çalışılmaktadır (Schiller, 2005: 155-156). Yani tüketim ile olan ilişki artık yalnızca nesnel gereksinimlerin 

doyurulmasına değil, uhrevi olarak görülen şeylerle kurulan bağlantıların da doyurulmasına yönelik bir hâl 

almıştır. Dolayısıyla gerçeklik ilkesi ile ilgisi kalmayan tüketim edimi yaşamın tüm alanlarını kapsayan idealist 

bir uygulamaya benzemiştir (Baudrillard, 2011: 246). Bu kültürde yaşayan her birey, “yaşamına zenginlik 

getirdiği” söylenen ürünler karşılığında sadece emeğini değil, bütün imkânlarını, boş zamanlarını da 

satmaktadır. Kitlelere sunulan hedef her zaman daha iyi yaşamak, daha çok üretmek ve daha çok tüketmektir. 

Ancak “bir başka dünyaya kaçmak için kullanılamayacak gösterişli arabaların, dondurulmuş yiyeceklerle ağzına kadar 

dolu buzdolaplarının, hiçbir entelektüel çaba gerektirmeyen düzinelerce dergi ve gazetenin” temel sorun olan bireyin 

daha az çalışarak kendi gerçek ihtiyaçlarını belirleyebileceği” gerçeğinin görünür hale gelmesini engellemektir 

(Marcuse’den Akt. Avcı, 1990: 30). 

Marcuse (2002) ’nin belirttiği gibi bireylerin yaşamlarını adeta satın almaya zorlayan tüketim kültürü “yanlış ve 

sahte ihtiyaçlar” üretmektedir. Bu süreçte ihtiyaçları manipüle edilen birey, ihtiyacı olmayan şeylere de ihtiyaç 

duyar hale gelmekte, sürekli "eskitilen" ürün ve hizmetlerini yeni ve modaya uygun kılmaya çalışmaktadır. 

Tüketim toplumunda bireyleri tüketime yönelten önemli bir amaç da kimliklerini oluşturmaktır. Tüketim 

toplumunda üretim uygulamalarının ve tarzının getirmiş olduğu hızlı değişim sürecine ayak uydurmaya çalışan 

tüketici, nesneler üzerinden bir kişiliğe sahip olma gibi bir dayatmayla da karşı karşıya kalmaktadır 
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(Baudrillard, 2011: 188). Tüketim toplumunda kitle iletişim araçlarının ve özellikle de reklamların yarattığı ve 

sunduğu bir dünyada bireyler, “herkes kral olabilir”, “herkes zirveye çıkabilir” illüzyonuna sahiptir; prestij ve 

statü yarışını kazanmanın diğerlerinde olmayanı elde etmekten geçtiği anlayışı mevcuttur (Odabaşı, 2006: 19). 

Toplumlarda itibarın şartı parasal güç, parasal gücünü ispat etmenin şartı ise zengin bir hayat ve gösteriş 

tüketimidir. Gösteriş tüketimi yalnızca zengin sınıfta mevcut olmakla kalmamakta, alt sınıflara doğru inebildiği 

kadar inmektedir. En yoksul sınıf dahi gösteriş tüketiminden vazgeçemez konumdadır (Oytun, 1992: 40).  

Gösteriş tüketimine yönelen bireylerin bu davranışının amacı, mensubu bulunduğu sosyal sınıf içinde 

diğerlerinin hayranlığını uyandırmak, statüsünü sağlama almak, yani yatay bir hareketlilik veya sınıf içinde 

liderliğe yükselme ya da bir üst sınıfa kabulünü sağlama gibi dikey hareketlilik olabilmektedir. Bu sebeple 

günümüzde ekonomik açıdan gelişmiş toplumlarda aynı sosyal sınıf içinde statüsünü sağlama almak, prestijini 

artırmak için yapılan gösteriş tüketimi daha yaygındır. Orta sınıf mensuplarının sosyal tabakalaşmada 

yükselme göstergesi, gösteriş harcamalarındaki artış ile paralellik göstermektedir (Şahin, 1992: 42). Birey, 

“istediği” kimliğe sahip olabilmek için tüketim eylemini gerçekleştirmekte ve bu sayede “istediği” kimliğe sahip 

olduğunu hissetmektedir. Başarılı, mutlu ve saygın olmak satın alınan nesnelere bağlanmış ve tüketim, 

bireylerin kendilerini ifade edebilmelerinin ve birbirlerini nasıl sınıflandırdıklarının ana belirleyicisi olmuştur. 

Dolayısıyla bireyler artık gelişmiş toplumlarda yalnızca yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla değil; tüketim 

mallarını almaya güçlerinin yetmesi için çalışmaktadır (Bocock, 2009: 57). 

Tüketici birey kendisini haz almak zorunda olan bir haz işletmesi olarak düşünmektedir. Modern birey hayatını 

giderek daha az emek içinde üretimle, ancak giderek daha fazla kendi ihtiyaçlarının ve refahının üretimi ve 

sürekli yenilemesiyle geçirmektedir. Modern birey tüketici potansiyelliklerinin ve kapasitelerinin tamamını 

seferber edecek şekilde kendini hazırlamak zorundadır. Eğer bunu unutursa kendisine mutlu olma hakkına 

sahip olmadığı kibarca hatırlatılmaktadır (Baudrillard, 1997: 89). Tüketim ideolojisi bireylerin sahip olma 

anlayışlarını değiştirdiği gibi bu mülkiyete olan bağlılık da hızla yıpranarak yerini gelip geçiciliğe bırakmıştır. 

Artık sahip olduğu şeyleri saklamak, onlara bakmak anlayışı aşamalı olarak ortadan kalkmıştır. Bu anlayışın 

yerine ise, bireylerin atmak için satın aldığı “kullan, tüket ve at” safhasına geçilmiştir. Fromm bu durumu şu 

sözlerle özetlemektedir: 
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Yeni bir şey, otomobil, elbise veya teknik bir araç satın alındıktan bir süre sonra, kullanımdan sıkılan 

ve bıkan kişi, piyasadaki en yeni modellere sahip olmak tutkusuyla yanmaya başlar. Bunun için de 

eskisini atar veya yenisi ile değiştirir. ‘Yeni olan güzeldir’ anlayışı çağdaş yaşam düşüncesini 

belirleyen en önemli etkidir (Fromm; 1993: 130). 

Tüketim olgusu sadece sahip olmanın ötesinde yeni bir toplumsal ilişki de yaratmıştır. Modern yaşam bireyi 

yalnızlaştırırken kitlesel pazarlama taktikleri ve kültürel endüstrileşme birbirinden kopuk durumda olan 

bireyleri sosyalleştirerek tüketimi merkeze alan yeni bir yaşam biçimi ve tüketim toplumu oluşturmuştur 

(Bocock, 2009: 125) Örneğin, bireyler hafta sonu tatillerini piknikte veya parklarda geçirmek yerine, 

hipermarketlere gezmeye giderek geçirmekte ve bu şekilde tüketim eylemi içerisinde sosyalleşmektedirler. 

Hipermarketler ve alışveriş merkezleri, alışveriş amacıyla ve alışveriş listeleri ile gidilen yerler olmaktan çıkmış; 

restoran, kafeterya, çocuk parkı ve eğlence merkezleri ile ailece gidilen bir gezme yeri ve çekim merkezleri 

haline gelmiştir (Aslan, 1996: 14). Bu başarı neticesinde bireyler sosyalleştikleri zaman dilimlerinde bile 

kapital sisteme hizmet eder hale gelmiş ve tüketim artık kitleler için üretilip, kültürel kriterler özelinde 

gerçekleşir olmuştur. Bu sayede tüketim aslında kapitalizmin yeniden üretilmesinde etkin rol oynamaya 

başlamıştır. 

Kapitalist toplum, işçiyi ürününden, sanatı hayattan, tüketimi de bireylerin ihtiyaçlarından ayırmaktadır. 

Tüketim toplumu, mallarını çoğunlukla reklamcılığın ve ticarileşmiş medya kültürünün emirleri ile 

yönetilmektedir. Debord (2012)’un belirttiği gibi ekonominin eğlenceye dönüşmesi ile televizyon, film, 

lunaparklar, video oyunları, kumarhaneler ve hatta bu çalışmanın analiz kısmında ele alınacağı gibi yaşam 

alanları bile bir eğlenceye dönüşmüş ve ülke ekonomisinin önemli bir kısmını da etkisi altına almıştır. Reklam 

sektörünü toplumsal, ekonomik ve kültürel değerlerden bağımsız ele almak mümkün değildir. Bu bağlamda 

reklam endüstrisinin kapitalist sistemle ilişkisini ortaya koymak amacıyla ekonomi-politik yaklaşım 

önerilmektedir. 
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2.2. Reklam Endüstrisinin Ekonomi Politiği 

İletişimin ekonomi politiği çalışmalarının bir boyutunu medyanın mülkiyet ve sahiplik yapısının medya 

metinleri üzerine yansıması gibi incelemeler oluştururken diğer boyutunu da medyanın uluslararası 

düzlemdeki hareketliliğine ilişkin çözümlemeler oluşturmaktadır (Güngör, 2013: 137). Mosco'ya göre “iletişimin 

ekonomi politiğinin en önemli vurgularından biri, iletişim endüstrisinde güçlerin birleşiminin yarattığı kurumsal bazdaki 

yaygınlaşma olarak uzamsallaşmadır ve dikey-yatay-çapraz yoğunlaşmalar bunun bir uzantısıdır” (Hızal, 2005: 106). 

Reklam endüstrisinde birleşen ve yeniden yapılanan şirketlerin kârlarını en üst seviyeye çıkarma talepleri, 

egemenlik alanlarının genişletilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda “şirket evlilikleri” meydana 

gelmiştir. Reklam ajansları arasındaki ilk evlilikler 1930’larda başlamış olmakla birlikte 1970’lerden itibaren 

dünya genelinde etkin bir şekilde birleşmeler yaşanmıştır (Lancendorfer ve Reece’den Akt Tellan, 2009: 137).  

Dünya ölçeğinde gerçekleşen reklamcılık harcamaları, birçok işkolunun büyümesini ve şirketlerin ürünlerini 

küresel pazar olarak görülen dünya ölçeğinde satmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda reklam yaratımı, 

grafik tasarımı, pazarlama gibi aktiviteleri merkezine alan reklam endüstrisi, televizyon, film, müzik, yeni medya 

ve internet, fotoğrafçılık gibi pek çok endüstri ve aktiviteyle ilişkilidir (Töre, 2011: 34). Dolayısıyla reklam 

endüstrisi de iletişim endüstrisinin önemli bir bileşenidir. Reklam endüstrisini, uluslararası iletişim akışının 

görünümlerinden biri olarak konumlandırmak mümkündür. Uluslararasılık durumu, özellikle sermayenin 

hareketi, tarihsel olarak 1960'larla başlayan, özellikle 1980'lerde ve artan bir biçimde 1990'larda dillendirilen 

bir süreç olarak küreselleşmenin hem nedeni hem de sonucu olarak değerlendirilebilir (Hızal, 2005: 107).  

Reklamcılık, pazarlama ve dağıtım tekniklerindeki gelişmeler, ürünlerin ulusal sınırların ötesinde kitlesel 

tüketimlerini mümkün kılmaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle reklamcılık endüstrisi global ölçekte iş gören 

çokuluslu şirketlerin kontrolüne girmiştir (Tellan, 2009: 132). Bu bağlamda dünya ölçeğinde gerçekleşen 

reklamcılık harcamaları, birçok işkolunun büyümesini ve şirketlerin ürünlerini küresel pazar olarak görülen 

dünya ölçeğinde satmalarını kolaylaştırmaktadır (Töre, 2011: 34). Reklam endüstrisi hem ticari hem de politik 

bağlamda ele alındığında reklamların gerek üretim mekanizmasının devamlılığının gerekse bu mekanizmanın 
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içinde yapılanmış olduğu politik ortamın yaratılması ve toplumsal kabulünün sağlanması açısından önemli bir 

araç olduğu görülmektedir:  

Ticari boyutlarıyla reklamcılık, ürün yelpazesi içerisinde muhtelif ürünlerin satışını sağlama 

konusunda tüketicileri ikna etmeyi amaçlarken; politik bir eylem olarak vatandaşların belirli bir 

partiye oy vermesini, belirli bir görüş ya da ideolojiyi desteklemesini sağlamak çabasındadır. Ancak 

bu iki boyuttan da önemli olan durum ise reklamcılığın tüketim kültürünü yerleştirmede kullanılan 

temel enformasyon sunum biçimi olmasıdır (Tellan, 2009: 146). 

Reklamların tam olarak anlaşılabilmesi için onu pazarlamanın ve ekonominin bir parçası olarak görmekle 

beraber, toplumsal bağlamı içinde de değerlendirmek gerekmektedir. Reklam, toplumsal ve kültürel değerleri 

yeniden üreten bir metindir.  Reklamlar, kapitalizmin ve tüketim kültürünün merkezindeki değerlerin 

sürdürülmesine yardımcı olmaktadır. İdeolojinin taşınmasında ve anlamın üretiminde önemli bir rol 

oynamaktadır. Günümüzde, tüketimin merkeze alındığı bir kültür yaşanmaktadır. Tüketim olgusu tüm 

yaşamımızı kuşatarak zamanımızın önüne geçilemez bir ideolojisi haline gelmiştir.  Baudrillard tüketim 

toplumuyla yaşanan değişimi şu sözlerle özetlemektedir: 

Her şeyin hızlı bir şekilde tüketildiği çağımızda, tüketim kavramı da farklı bir boyut ve anlam 

kazanmıştır. Tüketim artık bireyin özgün bir etkinliği değildir, birey için bir zorunluluğa dönüşmüş 

durumdadır. Böyle bir anlayışın hâkim olduğu tüketim toplumundaysa gerçek ihtiyaçlarla sahte 

ihtiyaçlar arasındaki ayrım ortadan kalkmıştır (Akt. Öker, 2005: 237).  

Gerçek ihtiyaçların yerini alan sahte ihtiyaçlar, bize reklamlar aracılığıyla benimsetilmektedir. Reklam 

endüstrisi, kapitalizmin mantığı olan tüketim kültürünü bireylere aşılamaktadır. Dolayısıyla bireylerin tüketim 

yoluyla karşılanması gereken ihtiyaçları olduğu düşüncesi bir mittir. Postmodern tüketim toplumunda, 

bireylerin ihtiyaçları hiçbir zaman karşılanamamakta, doyurulamamaktadır. Aksine bu ihtiyaçlar sömürü öğesi 

olarak kullanılıp, bundan getiri sağlanmaktadır (Baudrillard, 2008: 77). Bu nedenle reklamlar tüketim 

kültürüne hizmet etmekle birlikte, üretim ideolojilerinin de bir sonucudur ve üretilenlerin tüketilmesi 

ihtiyacından doğmuştur. Bireylerin ihtiyaçlarının, üreticinin ihtiyaçlarına uyum sağlaması, yani bireylerin 
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davranışlarının piyasaya uyum sağlaması gerekmektedir. Bu da reklamlar kanalıyla inşa edilmekte, böylece her 

bir tüketici tüketim kültürü içine çekilmektedir (Şan ve Hira, 2007: 10). 

Açıkça görülmektedir ki reklamlar, kapitalist sistemin temelinde yer alan değerlerin inşa edilmesinde ve 

meşrulaştırılmasında kilit bir rol oynamaktadır. Reklam metinlerinde kurulan anlamlar, siyasal, ekonomik ve 

toplumsal yapının ideolojik düzlemde yeniden üretilmesine katkıda bulunmaktadır. Sistemin devamı, bu 

ideolojik yeniden üretime bağlıdır. İkna tekniklerinin öneminin arttığı günümüz toplumlarında reklam, anlam 

üretimini ve bu anlamların sistem içerisinde dolaşımını sağlayarak toplumsal iktidar ilişkilerine yönelik rızanın 

üretilmesine katkıda bulunmaktadır (Arık, 2004: 332). Kapitalizmin tarihi, onun kültürel, toplumsal her türlü 

imgeyi kendi içine alabilme ve bunları dönüştürebilme örnekleriyle doludur. Benjamin bu süreci kapitalizmin 

“imgeleri çalması” olarak tanımlamaktadır (Benjamin’den akt. Batı, 2013: 5). Kapitalizmin kendini yeniden 

üretmesini destekleyen reklam endüstrisi de bu imgeleri alıp, istediği müdahaleyi yaparak kullanmaktadır. 

Reklam endüstrisinin bu imgeleri kullanırken uyguladığı yöntemlerden biri bireylere “özne” olarak 

seslenmesidir. Bu noktada Althusser’in özne kuramı ve ideolojik seslenme pratiği reklamlardaki ideolojik 

seslenmeyi anlamak açısından önem teşkil etmektedir: 

Her ideoloji, özne kategorisinin işleviyle somut bireylere somut özneler olarak seslenir ya da hesap 

sorar… İdeoloji öyle bir şekilde “davranır” ya da “işlev görür” ki, polisin (ya da başkasının) her 

günkü en basmakalıp seslenişiyle “Hey, sen oradaki” ifadesiyle tasarlanabilen bu çok kesin 

işleyişiyle, özneleri bireyler arasından “devşirir” (hepsini devşirir) ya da bireyleri öznelere 

“dönüştürür”. (akt. Williamson, 2001: 50). 

İdeolojik sesleniş reklamlarda sıklıkla görülen bir pratiktir. Reklamlarda, birey kendisine hitap edildiğini 

düşündüğü anda reklam metninin içinde özne olarak inşa edilme sürecine katılmış olmaktadır. Böylelikle özne 

olduğuna inanan bireyler, sadece kitlenin parçası olduğu gerçeğini, sunulan ürünlerin onu özne yapmak bir 

yana, kitlenin sıradan bir parçası haline getirdiğini görememektedir. Tüketim toplumunda tüketim, ihtiyaçtan 

çok prestij, farklılık, bir gruba ait olma, kimlik edinme, sınıf atlama gibi simgesel değerler adına yapılmaktadır. 

Reklamlar tüketicinin ürünü kullanmasıyla birlikte, tüketicilere yaşamlarının değişeceğini ve kişiliklerinin de 

farklı olacaklarını düşünecekleri iletiler sunmaktadır. Bu bağlamda tüketiciye özne olarak seslenen reklamlar 
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bireye, o ürünü kullanarak “sınıf atlayacağı”, “yaşamın olumlu anlamda değişeceği”, “bir gruba ait olacağı”, 

“farklı olacağı” gibi inançları empoze etmektedir (Dağtaş, 2003: 77). Berger (2012: 134)’in ifade ettiği gibi, 

Reklam, yüzeysel görünüşü değişmiş, bunun sonucu kıskanılacak duruma gelmiş bireyleri 

göstererek bizi bu değişikliğe inandırmaya çalışmaktadır. Kıskanılacak durumda olmak, çekici olmak 

demektir. Reklamcılık çekicilik üretme sürecidir. Reklam bize mutluluk vaat etmektedir; dışarıdan 

başkalarının gözünden görülen bir mutluluktur bu. Kıskanılmanın getirdiği bu mutluluk da çekicilik 

yaratmaktadır.  

Özetle, reklam yirmi birinci yüzyılda kültür endüstrisinin ana sektörlerinden biri haline gelmiştir. Reklam ve 

kültür endüstrisi hem teknik hem de ekonomik açılardan iç içe geçmiş, bütünleşmiş durumdadır (Şan ve Hira, 

2007: 10) Günümüzde her bir ürün, kültür endüstrisinin reklamı haline gelmiştir. Tüketim toplumunda, 

reklam müşterinin "yolunu bulmasını sağlar” gibi görünürken, aslında “kapital sistemin egemenliği reklamın 

ardına gizlenmektedir” (Adorno ve Horkheimer’den Akt. Çakır, 2009: 37). Reklamlar günümüzde kültür 

endüstrisinin dilsel özelliğine, üslubuna girmiş ve reklamlar egemen ekonomik ve kültürel sistemin ana dili 

haline gelmiştir.  

3. Maslak 1453 Reklamları Temelinde Tüketim Toplumu ve Konut İlişkisi Analizi

Reklam sosyo-politik ve ekonomik bağlamlardan ayrı ele alınamayacak kültürel bir araç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Reklam, egemen ideoloji bağlamında yeni kabuller ve yeni ihtiyaçlar üreterek kültürel bir araç 

işlevi görmektedir. Ağaoğlu, “Maslak 1453” inşaat reklamının açılış sahnesinde masa üzerinde bulunan 

projeleri değerlendirmektedir. Önündeki projeleri yenilik içermediği gerekçesiyle beğenmemektedir. Projeleri 

değerlendirirken “Bu değil bu hiç değil daha farklı çağ atlatacak bir şeye ihtiyacım var” sözlerini sarf ettiği 

sırada şehrin geleneksel yapısına bakmaktadır. Şehrin geleneksel yapısının gösterildiği sahnede İstanbul’un 

çarpık kentleşme sorununa atıfta bulunan mahalle görüntüleri tercih edilmiştir. Bu noktada Ağaoğlu’nun 

“Maslak 1453” projesi şehrin geleneksel ve çarpık görünen görüntüsüne bir alternatif olarak sunulmaktadır. 

Bu bağlamda projenin ismi tesadüfi olarak seçilmemiştir. 1453 Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethettiği tarihtir. 
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Bu bağlamda Ağaoğlu bu ismi seçerek, İstanbul’u fethedeceğini ve “çağ atlatacak bir şeye ihtiyacım var” 

sözleriyle yeni bir yapılaşma ortaya çıkaracağına işaret etmektedir. 

“İnsanlar mutlu olsun onu istiyorum. İnsanların daha mutlu yaşayabileceği, güzel yaşayabileceği farklı bir şey 

istiyorum” sözlerinden sonra, elinin tersiyle eski projeleri atan Ağaoğlu’nun düşlediği projenin görüntüleri 

gelmektedir. Ağaoğlu, “İşte bu” sözleriyle tasarladığı projeyi “ferah upuzun bir caddede alışveriş yapılacak bir 

yer” şeklinde nitelemektedir. Ağaoğlu’nun yeniliği ön plana çıkararak tasarladığı projesini anlatırken yaptığı ilk 

vurgunun “rahat alışveriş yapılacak bir yer” olması, açıkça göstermektedir ki yaşam alanları safi barınma 

olmaktan çıkmış, tüketim ideolojisinin hâkim olduğu alanlar haline gelmiştir. Bireyin temel ihtiyacı olan 

barınmanın, ilk kriteri tüketime kolay erişim olarak lanse edilmektedir. “Moda ve sanatın 365 gün içerisinde 

olacaksınız” sözleriyle tüketim kültürünün temel nosyonlarından biri ve “kullan at” pratiğinin ana unsuru olan 

modaya yapılan vurgu; temel anlamı barınma olan konut anlayışının günümüz toplumlarındaki anlamını da 

ortaya koymaktadır. Bu noktada barınma da bir moda unsuru haline dönüşmüş ve moda söylemiyle birlikte 

ele alınan konut, bir metaya dönüştürülerek tüketilen bir “şey” haline gelmiştir. Dolayısıyla tüketim kültürünün 

bir parçası haline gelen konut, aynı zamanda bireylere kimlik ve statü vaadinde bulunmaktadır.  

Tüketim olgusu var olan bir ürünün tüketilmesinin yanı sıra imajların ve görsellerin tüketilmesi anlamına da 

gelmektedir. Ekonomik gelir düzeyindeki farklılıkların giderek arttığı kapital düzende bireyler, hangi 

sosyoekonomik sınıfa ait olduğu fark etmeksizin prestij ve statü sahibi olabilmek adına derin bir tüketim 

sarhoşluğu içerisinde daha çok çalışmak ve gerekirse borçlanmak pahasına yaratılan arzu nesnelerine sahip 

olmak amacıyla çabalamaktadır. Kapitalist sistemin işleyişinin ana unsurlarından biri olan “bireyden çaldığını 

bireye geri satma” ilkesi “Maslak 1453” reklamlarında da karşımıza çıkmaktadır. Ağaoğlu’nun doğayı tahrip 

ederek ormanlık alana yaptığı konut projesinde, bireylerin yaşam alanlarının yanı başında yer alacağını ifade 

ettiği ormanlık alanın bir satış unsuru olarak kullanılması, kapitalizmin bu çelişkisini kanıtlar niteliktedir. 

Ağaoğlu tarafından hayal etmek üzerine sarf edilen “Hayal ettim ve yaptım, tarih hayal edenleri değil, 

gerçekleştirenleri yazar” sözleri, kapitalist sistemde hayal unsurunun yaratıcılık nosyonundan kopartılarak, 

kapital üretim sisteminin dinamiklerine indirgendiğini göstermektedir. Çünkü burada hayal edilen; yaratıcılık 
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unsurundan uzak, tüketim ideolojisiyle bezenmiş, tektipleştirici ve bireyin dar alanlara hapsedildiği bir konut 

anlayışıdır. 

SONUÇ 

Kapitalist değerlerin hâkim olduğu günümüzde, bireyler yalnızca bir ürünü satın alıp kullanmak yerine, 

yaratılan sahte ihtiyaçlar dolayısıyla var olabilmek için tüketmeye başlamıştır. Sahip olmak istenen nesne esas 

anlamlarını yitirmiş, kullanım değeri yerini imajlara bırakmıştır. Kullanılacak ürünlerden barınılacak mekânlara 

kadar tüm alanlarda kendisini hissettiren tüketim ideolojisi, konutların anlamlarını da değiştirmiştir. Bu 

bağlamda konut yalnızca yaşanılacak bir yer olmaktan çıkmış, bireylerin kimlik ve statü kazandıkları bir alan 

haline dönüşmüştür. Maslak 1453 reklamlarında konutların şehrin merkezinde olduğu vurgulanmakla birlikte, 

sitede yaşayan bireyler dar bir alana hapsedilmiş, şehrin göbeğinde olmasına rağmen şehre temas etmeden 

yaşayacakları bir alan tasarlanmıştır. Bu bağlamda bu proje ile aslında kapitalist sistem içerisinde derinleşen 

sınıfsal farklılıklar daha da görünürlük kazanmıştır. Bu noktada kapitalist sistemin hâkim olduğu tüketim 

ideolojisi mimari alana yansıyarak sınıfsal farklılıkların hâkim olduğu toplumsal yapıya yüksek duvarlar örerek 

bireyleri birbirinden ayırmaktadır. 
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A NEW URBAN VERNACULAR FOR SUSTAINABLE HOUSING OF MODERN CITIES 

ABSTRACT 

We are currently living in the most consumptive and polluting chapter of the human society and have the widest range of global 
problems ever, as global warming, population growth, shortage of resources, refugees, anxiety, depression, obesity etc. We have to 
take action as soon as possible or else those challenges will lead us to an irreversible self-destructive path. Each of us must do our 
part to make the necessary changes and as architects, we must also take strict measures in our field. 
Contribution of architecture to the worldly problems is limitless. First, it is polluting to mine and process the modern construction 
materials which all became scarcer and consequently more expensive. Second, concrete towers which we crowd into have nothing 
to do with creating societies. Third, we rely heavily on impure mechanical solutions while acclimatizing our residences. Fourth, we 
offer inadequate housing solutions to the numerous climates and societies on the globe. And the list goes on. 
All these old attitudes seem helpless with housing the population within healthy, contented, and sustainable environments. 
Architects must take charge. However, can design tackle the big contemporary problems? It is not unrealistic to look back for an 
advice, when modern approaches seem useless. Our ancestors built viable environments. They used the perfect materials in the 
most suitable techniques. Their solutions were clearly region and culture specific ones. Many of the answers we seek may lay in the 
adaptation of previous methods. We clearly need to find a way to adapt a new urban vernacular architecture. 
The strict definition of vernacular architecture is basically the architecture without the architect. This may seem helpless for our 
modern cities therefore we need to call the expanded definition: Related to the environmental contexts, available resources, and 
traditional techniques, vernacular architecture are built to meet specific needs, accommodating values, economies and ways of living 
of the cultures produce them. Much can be learned from this most sustained architectural variant. In fact, what can be more 
sustainable than a vernacular structure, in both tangible and abstract terms? 
Several specific samples of vernacular architecture have adaptable default features. The mud skyscrapers of Yemen, the round 
tulous of China, and Black Forest houses of Germany are just few to name. They all inhabited several families, worked perfectly with 
the local climate, and were built of regional materials and techniques. In fact, this adaptation issue in not totally alien. Many 
architects either studied vernacular architecture or inspired from them in their works. Charles Correa, Geoffrey Bawa, Hasan Fathy, 
Amos Rapoport, and Paul Oliver are the pioneers. We must also investigate their works before offering adaptation solutions. 
As architects, we need to re-learn how to design positive housing environments furnished with social landscapes and exalted 
inhabitants. It is not a romantic approach. There is no doubt we will continue to use modern materials but with a greater attention. 
Adaptation phenomenon is the effort trying to link the best of the traditional with the best of the modern. Doing so, the mission of 
the new urban vernacular can be offering healthier, more pleasant, and more sustainable residences. 
Keywords: vernacular architecture, urban vernacular, sustainable housing, future housing 

ÇAĞDAŞ KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KONUT İÇİN BİR YENİ KENT VERNAKÜLERİ 

ÖZET 

İnsan uygarlığının en tüketici ve kirletici dönemini yaşamaktayız. Ayrıca; küresel ısınma, nüfus artışı, kaynak sıkıntısı, mültecilik, 
anksiyete, depresyon, obezite vb. gibi tüm zamanların en geniş çeşitlilikte sorunlarına sahibiz. Bir an evvel önlem almaz isek, bu 
sorunlar bizi geri dönülmez bir sona sürüklemektedir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır ve biz mimarların da alanımızdaki ciddi 
önlemlerimizi hayata geçirmemiz gerekmektedir. 
Mimarlığın dünya sorunlarına katkısı hayli fazladır. Birincisi, bir yandan da gittikçe azalmakta ve pahalanmakta olan modern yapı 
malzemelerini çıkartmak ve işlemek çok kirleticidir. İkincisi, içine doluştuğumuz beton kulelerin bir toplum tanımlamıyor olması 
olarak sayılabilir. Üçüncüsü, mekanlarımızı iklimlendirmekte çok da temiz olmayan mekanik çözümlere riayet etmeyi sürdürüyor 
oluşumuzdur. Dördüncüsü ise, çok fazla sayıda iklime yerleşmiş ve türlü kültürler oluşturmuş tüm insanlığa yetersiz sayıda çözüm 
öneriyor olmamızdır. Liste uzayıp gitmektedir. 
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Sözü edilen eski yaklaşımlar insanları sağlıklı, mutlu ve sürdürülebilir çevrelerde yaşatmak konusunda artık çaresiz kalıyor 
görünmektedir. Mimarlar sorumluluğu almalıdır. Anca tasarım, günümüzün küresel sorunları ile başa çıkabilir mi? Çağdaş tutumların 
yeterli gelmediği durumda geleneksel çözümlerde öneriler aramak çok da gerçek dışı görünmemektedir. Atalarımız yaşanası çevreler 
inşa etmişlerdir. En mükemmel malzemeyi en uygun teknik ile bir araya getirmeyi başarmışlardır. Çözümleri, kültür ve iklim spesifik 
niteliktedir. Aradığımız yanıtların pek çoğu geçmiş yöntemlerin uyarlanmasında bulunabilir olabilir. Açıkça, bir yeni kentsel 
vernakülere ihtiyaç duyuyor olabiliriz. 
Vernaküler mimarinin katı tanımı mimarsız mimarlıktır. Bu çağdaş kentlerimiz için aradığımız yanıtlara yetmeyeceğinden, 
genişletilmiş tanımı çağırırız: Çevresel bağlama, mevcut kaynaklara ve geleneksel tekniklere bağlı olarak vernaküler mimarlık; 
değerleri, ekonomileri ve içinde bulunduğu kültürü de işlevlendirerek, spesifik ihtiyaçları karşılamak üzere inşa etmektir. Bu en 
sürdürülebilir mimari türünden çok fazla ders çıkarılabilir. Gerçekten de; hem somut hem de soyut açıdan ne bir vernaküler yapıdan 
daha sürdürülebilir olabilir ki? 
Çeşitli özgün vernaküler mimarlık örnekleri rahatça uyarlanabilir özellikler taşımaktadır. Yemen’in çamur gökdelenleri, Çin’in 
Tulou’ları ve Almanya’nın Kara Orman konutları bunlardan sadece birkaçıdır. Hepsi de birden fazla aileyi barındırmış, yerel iklimle 
mükemmel örtüşmüş ve yerel malzeme ve teknikler oluşturulmuştur. Gerçekte, bu adaptasyon meselesi tümüyle yabancı bir öneri 
de değildir. Pek çok mimar ya bu konuda araştırmalar yapmış ya da yapılarında bunlardan esinlenmişlerdir. Konunun öncüleri; 
Charles Correa, Geoffrey Bawa, Hasan Fathy, Amos Rapoport ve Paul Oliver olarak sayılabilir. Adaptasyon çözümleri üretmeden önce 
bu isimlerin çalışmaları da derinlemesine incelenmelidir. 
Mimarlar olarak, sosyal peyzaj ve mutlu bireylerle donatılmış pozitif konut çevrelerini tasarlamayı yeniden öğrenmemiz 
gerekmektedir. Bu romantik bir yaklaşım değildir. Çağdaş yapı malzemesini kullanmayı sürdüreceğimiz açıktır, ancak işin bu yönünü 
daha büyük dikkatle sürdürmemiz gerekmektedir. Zaten adaptasyon fenomeni; eskinin ve yeninin en iyi yönlerini sentezlemek 
üzerine kurulmalıdır. Böylece; yeni kentsel vernakülerin misyonu, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha sürdürülebilir konutlar önermek 
olabilir. 
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A NEW URBAN VERNACULAR FOR SUSTAINABLE HOUSING OF MODERN CITIES 

1. Introduction: Not a Good Day to Live

Unfortunately, we are currently living in the most consumptive and polluting chapter of the human society 

ever to exist on the planet and have the broadest range of global problems ever, as global climate change, 

global warming, population growth, shortage of resources, refugees, anxiety, depression, obesity, etc. We 

have to take action as soon as possible, or else those challenges will lead us to an irreversible self-destructive 

path. The simple truth is that we cannot afford to continue in this mode indefinitely as our planet is priceless. 

Each of us must do our part to make the necessary changes, and as architects, we must also take strict 

measures in our field. However, can design tackle the contemporary big problems facing the World? 

2. Acceleration: Definition of the Inconvenient Reality

As architects, we somehow tend to find a way to connect everything to architecture. We truly believe that each 

problem our planet faces in modern times is a result of past architectural decisions and that architecture itself 

is the means to solve them (Langar, 2017). Already, the contribution of architecture to the worldly problems is 

limitless. Mainly, it is polluting to mine and process the modern construction materials which all became 

scarcer and consequently more expensive. More, concrete towers which we crowd into have nothing to do 

with creating societies. Also, we rely heavily on impure mechanical solutions while acclimatizing our 

residences, and we offer inadequate housing solutions to the various climates and cultures on the globe. And 

the list goes on. 

In recent times, we introduced modern materials which totally changed the architecture. Steel, concrete, glass, 

and aluminum are the major ones our modern cities rely on. Each of them requires several natural sources 

and a series of unique treatments to prepare. Steel comes from iron, concrete from limestone, glass from 

silicate, and aluminum from bauxite. These primary minerals became even scarcer, therefore, valuable. These 

are all extracted from the ground. Once dug out, those also must be transported to a manufacturing plant. 

162

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



They are then shipped to the building sites at great distances and applied once they arrived. These long and 

expensive processes all need vast amounts of fossil fuels, which are not only running low but are polluting as 

well. Our reliance on these modern building materials is also under serious threat. Soon, accessing them is 

going to be more difficult and expensive as they get scarcer each day (Klare, 2012). 

Building activity once concentrated in the suburbs has now shifted back to the urban core (Gallagher,2013). 

And the old attitude of the demand for large single-family houses with garages and fenced gardens (Reynolds, 

1962) is decreasing. This reverse rush into the cities, especially since the latter half of the twentieth century, 

brought together some urban transformations and brand new significant problems in the latest decades. 

Exceptional growth in population places cities under pressure through traffic, recreational areas, and 

residences as well. Sad to say, most of the new housing is of towers of concrete with no operable openings 

and enjoyable outdoors. Tall buildings are the most efficient path to accommodate giant crowds, since the 

little land they need. On the other hand, they are hard to leave in case of an emergency evacuation. More, 

they are far from building communities since their stuffed occupants are isolated from the street level.   

Demographics are shifting, baby boomers are ageing, consume mechanics and economies are changing. Next 

generations will face these unique troubles. After decades of process, time will require a certain amount of 

sacrifice, at will or by force. It is difficult to give up our comfort for the sake of the environment. To reduce 

collective impact, people will need to use smaller places and public transit. Urban habitat will need to 

accommodate an even larger population. Until today, we often tended to expect technology to solve our 

problems. We try to acclimatize our surroundings with mechanical devices. We hope to find a way to run our 

vehicles and factories without oil and coal. We still think digital watches are a pretty neat idea (Adams, 1979). 

We lost the meaning of craftsmanship in the name of machinery. We see the social transition from simplicity, 

natural materials, and comfortable spaces to machines, money, unhappiness, and social unrest (Piesik and 

Kieckens, 2017). The technology always does the trick, doesn’t it? 

All these old attitudes and modern technology seem helpless with housing the population within healthy, 

satisfied, and sustainable environments. Architects and designers must take charge. It is not unrealistic to look 
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back for advice when modern approaches seem useless. Our ancestors built viable environments using 

perfect materials in the most suitable techniques. Their solutions were region and culture-specific ones. Many 

of the answers we seek may lay in the adaptation of previous methods. We need to find a way to adapt a new 

urban vernacular architecture to modern cities. 

3. Focus: Can Vernacular Architecture Offer a Solution?

The strict definition of vernacular architecture is the architecture without the architect. This meaning may seem 

helpless for our modern cities; therefore, we need to call the expanded definition: Related to the 

environmental contexts, available resources, and traditional techniques, the vernacular architecture is built to 

meet specific needs, accommodating values, economies and ways of living of the cultures produce them 

(Oliver, 1997). Much can be learned from this most sustained architectural variant. In fact, what can be more 

sustainable than a vernacular structure, in both tangible and abstract terms? 

As designers, we need to redefine our cities in many new innovative ways. As our future may not offer as many 

options as the previous periods, we can and must rely on the past. The time-proven vernacular attitude still 

has lessons to teach in terms of sustainability. The new urban vernacular we need to reshape our cities 

accordingly has many more advantages. Due to recent rises in energy cost, we need to find a way to create 

energy-efficient surroundings, which the vernacular architecture already achieved in terms of regionalism and 

cultural traditions. The vernacular also utilizes the resources close to the site, which need essential native 

knowledge to exhibit their physical potential. Reinventing these materials will also help in terms of decreasing 

the energy cost in terms of both transportation and workforce. Timber, earth, stone, and similar organic 

material are both still found in abundance and renewable. This new urban vernacular trend is useful not only 

by the initial cost but also by the running cost. When we apply the vernacular strategies to modern design, our 

urban structures will match perfectly with the local climate, and passive energy attitudes will help to build 

viable surroundings. These mean both the use of mechanical acclimatizing devices and the polluting fossil 

energy for running them will also decrease. More, the approach of vernacular traditions in terms of seeking 

efficiencies of space, time, money, and resources is directly what we desperately need while creating modern 
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cities. Because we are entering a new era when the savings will once again be the major priority in all aspects 

of human life, these low-tech methods which already perfectly adapted to local conditions must be 

reintroduced by prevailing architects whose current education is unfortunately not yet focused on the 

communities. Architectural schools also need to be reshaped to praise traditional methods and social values.  

Our goal must also be to recreate desirable places. The neighbourhoods we design must accommodate 

exalted inhabitants. All communal spaces, the schools, monasteries, restaurants, recreations must be placed 

within walking distance. The connection between the distinct zones of the city must be solved via public 

transport at reasonable prices. And the residences must be in shapes people will feel keen to live in. Houses 

are to be as small and efficient as practical. More, people will need direct visual and verbal communication 

with the street level to maintain a sense of community, what high-rise structures cannot offer. In our future 

urban cities, each building must relate with the local specific region, the majority of them must be built with 

locally found materials, not exceed four or five stories at maximum, and must functionalize natural daylight 

and ventilation. People will also need courtyards, balconies, and terraces in their structures to experience the 

outdoors. Automobile and parking must be minimized for encouraging walking, biking, and public transit. The 

vernacular approach is obviously the closest one that we must rely on. 

The notion of adaptation of the vernacular into modern cities and communities is not an original approach. All 

around the globe, there are outstanding examples of the ancient multistoried building accommodating many 

people. The mud skyscrapers of Yemen, the round Fujian tulous of China, and Black Forest timer houses of 

Germany are just a few to name. We must also remind the modern multifamily apartments of brick walls and 

wooden floors and roof from several American cities like Boston or Chicago (Moor, 2017). They all inhabited 

several families, worked perfectly with the local climate, and were built of local materials and techniques. 

Someone can criticize that these examples are out of the vernacular definition, as in many cases, professionals 

built them. However, they were constructed primarily using traditional techniques and by locally found ticky-

tacky. Also, many formal architects either studied vernacular architecture or inspired by them in their works. 

Charles Correa, Geoffrey Bawa, Hasan Fathy are the pioneers (Asquith and Vellinga, 2005). We must also 

investigate their practices before offering adaptation solutions. 
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4. Result: Scoring the Last-minute Goal

Many believe that vernacular techniques are outdated with no future, and we are well beyond those primitive 

days. However, times have changed once more. The new era we are about to enter has its own rules. The 

solution to save the planet and maintain our lifestyles with as little sacrifice as possible relies on the 

sustainability concept, which is now an obligation rather than an option. As mentioned before, each of us 

must do our part in changing the overall human attitude to adapt to the new era. And as architects, we need 

to re-learn how to design positive housing environments furnished with social landscapes and exalted 

inhabitants. In these terms, this study wanted to warn designers to reconsider the potential of a new urban 

vernacular. The vernacular offers a possibility, in contrast with the perception of sacrifice. 

If anything is to be taken from vernacular architecture, It provides a vital connection between humans and the 

environment (Moor, 2017). These structures presented climate-responsive approaches and recourse 

intelligent solutions. These and many other benefits of vernacular contexts were realized through history but 

forgotten in the modern era. Now we have to return. The studies of green architecture and energy-efficient 

design and the works of the mentioned architects inspired by vernacular architecture prove that the 

adaptation of vernacular strategies to our modern cities is not a romantic idea. There is no doubt we will 

continue to use advanced materials and techniques but with more considerable attention as well. The 

adaptation phenomenon is the effort trying to link the best of the traditional with the best of the modern. 

Doing so, the mission of the new urban vernacular can be offering healthier, more pleasant, and more 

sustainable residences. To progress in the future of sustainable architecture, we must first gain knowledge of 

the successful solutions of the past. Changing paradigms in architectural education is also of vital importance.  

We are about to be in the crisis, which means we are still not in. However, the end is nigh. The irreversible 

threshold of the planet gets closer. Nothing can be more sustainable than a vernacular architecture; and 

“reduce, reuse and recycle”, the motto of sustainability embodies the spirit of the vernacular. And while 

talking about slogans, this study also has one: “Architects! Stop worshipping concrete idols before it is too 

late!”. 
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VERNAKÜLER İLE İNŞA EDİLEN KOLEKTİF BELLEK 

ÖZET 

Gündelik hayatta inşa ettiğimiz toplumsal gerçeklikler bizi yeniden üretir. Kolektif bellek, inşa edilen bu toplumsal gerçekliklerle 
oluşmaktadır. Bu çalışmada, kolektif bellek ile onu oluşturan toplumsal gerçekliklerden biri olan vernaküler arasındaki ilişki ele 
alınmakta ve konuya geleneksel konut fotoğrafları ile oluşturulan geçmiş imgesi üzerinden yaklaşılmaktadır.  
Benjamin'in ifade ettiği gibi; "Geçmişin gerçek imgesi uçucudur". O imgeyi ele geçirmeye çalışmak ise geçici karakterde olması 
gereken tarihsel gerçekliği sabitlemeye çabalamaktır. Bu ise hatırlama eylemini netleştirmek ya da hatırlananları pasifleştirmek 
istemek olarak yorumlanabilir. Türkiye'de vernaküler söylemlerin benzer amaçlar için kullanıldığı söylenebilir. Bu söylemlerde 
genellikle, geleneksel konutlarda geçen yaşama duyulan özlem ifade edilmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında söz konusu evlerde 
yaşamanın, o günün insanları için olumsuz ya da zor denebilecek özellikleri olduğu bilinmektedir.  Ancak söylemlerde ya evlerin 
olumlu yönleri seçilerek ya da evlere sonradan olumlu özellikler atfedilerek bunlar hatırlanmaktadır. Kısaca, nostaljik bir imge olarak 
görülen bu evlerle birlikte geçmiş idealize edilmektedir. Pratikte değişime açık ve yenilikçi kişiler, vernaküler söylemlerde bunun tam 
tersini ifade edebilmektedir. Bu durum günümüzde başka biçimlerde devam etmektedir. Örneğin son zamanlarda gündelik 
hayatımızda çok yer kaplayan sosyal medyada yer alan kimi paylaşımlarda bu durum görülebilmektedir. Mimarlık alanından ya da 
alan dışından, kurumsal ya da bireysel olabilen bu paylaşımlarda, geleneksel konut fotoğraflarıyla birlikte bu konutlarda bir 
zamanlar olduğu tahayyül edilen yaşam şekline ya da bu konutları inşa etme bilgisine duyulan hayranlık sıkça ifade edilmektedir. 
Bunlar, bugünün dünyasından yakınmak için yaygın araçlara dönüşmüştür. Çalışmada bu durum önemsenmekte ve bunun 
nedenleri üzerine düşünülmektedir. 
Vernaküler aracılığıyla tahayyül edilen geçmiş üzerine düşünmek için Orhan Cem Çetin'in "Aile" (2016) isimli bir fotoğraf çalışması 
yol gösterici olabilir. Çetin bu çalışmasında, günümüzde eskicilerde sıklıkla rastlanan siyah-beyaz aile fotoğraflarından birine 
kimyasal işlem uygulamıştır. Fotoğrafa yapılan bu müdahale, fotoğraftaki aile gibi ailenin fotoğrafının da değişiminin devam ettiğini 
ve her şeyi olduğu gibi fotoğrafın gerçekliğini de toplumsal olarak inşa ettiğimizi hatırlatmaktadır. Bu hatırlatma, geçmişi idealize 
etmek amacıyla bir nostalji nesnesi olarak kullanılan vernaküler için de yapılmalıdır.  
Anahtar Kelimeler: Vernaküler, Geleneksel Konut, Kolektif bellek, Geçmiş İmgesi, Geçmiş Tahayyülü. 

COLLECTIVE MEMORY BUILT WITH THE VERNACULAR 

ABSTRACT 

The social realities we build in daily life regenerate us. These realities form the collective memory. This study deals with the 
relation between collective memory and one of its social constituents, the vernacular, approaching it through a past image 
constructed by photographs of traditional houses. 
As Benjamin points out, "The true picture of the past flits by". Trying to capture that image is an attempt at freezing the historical 
reality,  which is inherently of temporary nature. This, however, can be interpreted as a desire to clarify the act of 
remembering or render the remembered inactive. It seems that the vernacular discourse in Turkey serves such purposes. This 
discourse generally expresses a longing for the past lives in the traditional houses. From an historical viewpoint, living in these 
houses poses somewhat negative and difficult conditions for the people of the time.  Nevertheless, the relevant discourse shows 
that, in the recollection of these houses, either positive aspects are selected or positive characteristics are later attributed to these 
houses. In brief, the past is idealized by means of these houses, which are regarded as a nostalgic image. Those who are 
practically open to change and innovative can claim just the contrary. This situation prevails today in different forms. For example, 
this can be recently observed in some of the posts of social media, which has a considerable place in our lives. These posts, which 
may be individual or institutional from inside or outside the field of architecture, share traditional house photographs, thereby often 
expressing an admiration for the life styles, which are conceived to have once taken place in these houses, and the expertise of 
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building them. They have become tools commonly used for complaining about today’s world. This study attaches great importance 
to this situation and discusses its causes. 
Orhan Cem Çetin's photograph called "Aile" [Family) (2016) can be helpful in contemplating the past conceived through the 
vernacular. In his work, Çetin applied chemical treatment on a black-and-white family picture, one that we often come across today 
in second-hand shops. This intervention reminds us of two points: the transformation of the photo of this family continues just as 
that of the family itself and we build the reality of the photograph socially just as everything else. This reminder should also be made 
for the vernacular, which is used a nostalgic object idealizing the past.   
Keywords: Vernacular, Traditional House, Collective memory, Past image, Conception of past. 
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VERNAKÜLER İLE İNŞA EDİLEN KOLEKTİF BELLEK 

GİRİŞ 

"Yalnızca sahte hatıralar tümüyle hatırlanabilir".1 

Modern toplumlar, yaşadıkları hızlı değişimler sonucu geçmişi hatırlayamadıkları için onu tarihleştirmektedir. 

Bu yüzden hafıza ortamlarının yerini hafıza mekânları almıştır (Nora, 2006, s.95). Kalıntılardan, müzelerden, 

arşivlerden oluşabildiği gibi yıldönümlerinden, marşlardan da oluşabilen hafıza mekânları, kolektif belleği inşa 

etmektedir.  

Belleğin bireysel hatıralardan bağımsız bir şekilde toplumsal olarak var olduğunu söyleyen ve bunu kolektif 

bellek olarak adlandıran ilk kişi Fransız sosyolog Maurice Halbwachs'tır.  Halbwachs her zaman yanımızda 

taşıdığımız işaret noktalarının yardımıyla anıların konumlandırıldığını söyler. Anıları bulmak için etrafımıza 

bakmak, başkalarını düşünmek, kendimizi toplumsal çerçeveye yerleştirmek yeterli olacaktır (Halbwachs, 

2016, s.349).  Kolektif belleğin ortak günlük çerçeveleri birden çok anlatıyı aklımıza getirebilecek bireysel 

hatıralar için levhalar sunar (Boym, 2009, s.93). Bu çoklu anlatı ise tarihsel gerçekliğin sınırsız alanında 

kurulur. Kracauer'in "bekleme odası"na benzettiği tarihsel gerçekliğin alanı; sabit, genellenebilir, apaçık ve 

çelişkisiz tek bir gerçeklik anlatısı kaynağı değil, potansiyel olarak sınırsız sayıda, yerini daima bir diğerine terk 

etmeye veya yerini onunla paylaşmaya hazır birbirinden farklı gerçeklik anlatıları üretir (Kracauer, 2014, 

s.208). Böylece; geçmiş ancak bir daha görünmemek üzere kendini gösterdiği an, birden parlayıp

aydınlanıveren bir resim olarak yakalanabilir; geçmişin gerçek imgesi uçucudur (Benjamin, 2006, s.41). 

Bu noktada modern toplumların gerçeklikle olan ilişkisine bakmak gerekir. Fransızca "réel-réalité" 

sözcüklerinin Türkçedeki karşılığı olan "gerçeklik" sözcüğü; gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, 

şeniyet, realite anlamlarına gelmektedir (Türkçe Sözlük, 2005, s.750). Sosyolog Berger ve Luckmann'a göre 

1-Boym, S. (2009). Nostaljinin Geleceği, Ferit Burak Aydar (Çev.), İstanbul: Metis, s.95.
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gerçeklik, gündelik hayatımızda sosyal olarak inşa edilmektedir. Gündelik hayatın gerçekliği ile 

karşılaştırıldıklarında diğer gerçeklikler, sınırlı anlam alanları olarak, yani sınırları çizilmiş anlamların ve 

tecrübe tarzlarının damgasını taşımakla birlikte asli gerçekliğin içinde yer alan iç bölgeler olarak görünür 

(Berger ve Luckmann, 2008, s.39).   

Gündelik hayatımızda sosyal olarak inşa edilen gerçeklik, günümüzde kaçınılmaz olarak sosyal medya ile 

birlikte düşünülmelidir. Gerçekliğin yerini sanala bıraktığı simülasyon çağına ait ilk önemli ve büyük formül 

Marshall McLuhan'ın "medium is message" önermesi olarak kabul edilmektedir. Bu önermenin özeti artık 

araçla mesajın birbirine karıştığıdır. Baudrillard'a göre tüm içerik ve mesajlar iletişim aracı tarafından 

buharlaştırılıp yok edildiğinde geriye kalmış olan tek şey gibi görünen bu formül gidebileceği en uç noktaya 

kadar götürüldüğünde iletişim aracının bizzat kendisi de buharlaşıp yok olmak durumuyla karşı karşıya 

kalmaktadır (Baudrillard, 1998, s.105).  Burada sanal ile gerçek arasındaki ilişkinin bir karşıtlık ilişkisi olmadığı 

görülmektedir.  Bu konuda Bruno Latour'un belirttiği gibi, sanal olanı gerçek, gerçek olanı sanal yapan bir dizi 

pratik vardır ve bu pratikler yoğun bir şekilde dolayımlanmışlardır (Burnett, 2007, s.126). Latour'a göre bu 

dolayımı sağlayan öğeler sadece insanlardan oluşmaz ve nesneler olmadan düşünülemez. Tüm bu karma yapı 

bizi birbirimize bağlar ve toplumsallığı oluşturur, bu sebeple de kolektiftir (Latour, 2008, s.106). Toplumsallık, 

böyle karma bir yapı olarak ele alındığında kolektif belleğin de aynı şekilde değerlendirilmesi gerekir. 

Toplumsallık gibi kolektif bellek de; insanlar ve nesneler arasındaki karma ilişkilerden, sanal ile gerçek 

arasındaki dolayımlardan oluşmaktadır.  

Kolektif Bellek Ve Vernaküler 

Kolektif belleği oluşturan toplumsal gerçekliklerden biri de vernakülerdir. Vernaküler gündelik hayatta hem 

söylemlerle hem de mimari yapılarla inşa edilmektedir. Bu çalışmada, kolektif bellek ile vernaküler arasındaki 

ilişki Türkiye'de geleneksel konut fotoğrafları ile oluşturulan geçmiş imgesi üzerinden ele alınmaktadır.  

Kolektif bellek ile vernaküler arasındaki ilişki üzerine düşünmek için öncelikle konunun tarihsel uzanımlarına 

bakmak yararlı olacaktır. Türkiye'de vernaküler ile bir imge yaratılmaya başlanması "Türk Evi" kavramının 

kullanımıyla mümkün olmuştur. 1912 yılında "Türk Evi" adlı konuşmalar yapan Hamdullah Suphi'nin "Türk 
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Evi" kavramını ortaya atan ilk kişi olduğu düşünülmektedir (Bertram, 2012,  s.115). Bu konuşmaların birinde 

Hamdullah Suphi şöyle sormaktadır: "Eğer kendimize sorarsak: Yaşadığımız yerlere kalplerimizi bağlayan 

nedir, diye sorarsam, şüphesiz bana bizi çevremize bağlayanın hatıralar olduğunu söyleyeceksiniz. (Eski 

evlerinizi) terk ettiğinizde nasıl hissettiniz? Ne gibi hatıralarınız var? Bu evler sizin çocukluğunuza güçlü bir 

şekilde bağlı mıydı? Büyüyüp taşındığınızda üzgün müydünüz?". Bu noktadan itibaren Türk evi, önce kayıp bir 

Türk geçmişinin ikonu, sonra da tehlike altındaki bir geleceğin ikonu olarak, daha sonra oluşan kolektif bir 

belleğin kullanımına sunulmuştur (Bertram, 2012,  s.119). "Türk Evi" kavramı aracılığıyla inşa edilen ve 

kolektif belleğin kullanımına sunulan bu imge Bertram'a göre, hatıra ve umut arasında bir imgedir. Bu kavram 

aracılığıyla bugüne ait bir imgeyle hem geçmişe hem de geleceğe ait oldukları bilinen diğer imgeler arasında 

bağlantı kurulmaktadır (Bertram, 2012, s.37).  

Tarihsel olarak bakıldığında söz konusu evlerde yaşamanın, evlerin üretildiği döneme ait insanlar için olumsuz 

ya da zor denebilecek özellikleri olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Bertram'a göre aslında Hamdullah Suphi 

modern-öncesine ya da Batı-öncesi bir geçmişe dönmeyi arzu etmiyor, tarif ettiği Türk evlerinde yaşamaya 

özlem duymuyor ya da bu evlerin yeniden yapılmasını talep etmiyordu. Suphi evi retorik olarak, dinleyicilerini 

kültürlü, medeni ve estetik bir milli geçmişi paylaştıkları hususunda ikna edebilecek bir araç olarak 

kullanıyordu (Bertram, 2012,  s.268). Bu noktadan itibaren geleneksel konutların benzer söylemlerde nostaljik 

bir imge olarak ele alınmaya başlandığı söylenebilir. Bu nostalji, "yeniden kurucu nostalji" olarak adlandırılan 

türdendir2.Yeniden kurucu nostalji için geçmiş, bugün açısından bir değere sahiptir; geçmiş bir süre değil, 

kusursuz bir enstantanedir. Dahası geçmişin bir dağılma belirtisi göstermeyeceği varsayılır; "özgün haline" 

uygun olarak yeniden boyanması ve sonsuza dek genç kalması gerekir (Boym, 2009, s.87).  

Geçmişin kusursuz bir enstantane olarak değerlendirilmesine verilecek en iyi örneklerden biri, Türkiye'de 

vernaküler alanında üretilen söylemler olmalıdır : Türkiye'de vernaküler söylemlerde sık sık toplumun ve 

2-Yeniden kurucu nostalji dışında", "düşünsel nostalji" olarak adlandırılan bir nostalji türü daha vardır. Düşünsel
nostalji tarihsel ve bireysel zamanla, geçmişin geri çevrilemezliği ve insanın sınırlılığı ile daha çok ilgilidir.  Bu tür
nostaljikler genellikle "Zaman heveslileri, sürerlik meraklılarıdır", dış etkenlerin baskısına direnir ve saatlerle ya da
takvimlerle ölçülemeyen zamanın dokusundan fiziksel haz alırlar (Boym, 2009, s.87).
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kültürün sabit bir özünün ve bu öz ile uyumlu mekânlarının olduğu vurgulanır. Bu söylemlerle kurulan siyasal 

iktidar tahayyülünün yapısını oluşturan önemli öğe "özcülük"tür.  Çok sesli olmayan bu söylemlerin hep aynı 

kavram ve saptamalar çevresinde dönen bir anlatı kümesi oldukları bile iddia edilebilir. Bu söylemlerde 

genellikle, bir tür organik toplum -Türk toplumu- tahayyül edilmekte ve bu toplumun geçmişte sahip olduğu, 

ancak daha sonra yitirdiği değerlerden özlemle söz edilmektedir. Aynı şekilde kentlerin geçmişte bir kimliği 

olduğu varsayılmakta ve daha sonra bunu kaybettiği düşünülmektedir. "Türk kültürü" olumlanmakta, 

"Osmanlı Evi"nin, "Türk Evi"nin bu kültürü yansıttığı söylenmekte, "kültürün yitip gitmesi"nden rahatsızlık 

duyulmakta ve geçmişte kalan bu kültürün tekrar yaratılması istenmektedir. Bu söylemlerde bir şehrin ya da 

bir toplumun kaybettiği kimliği ya da kültürü "bulmak" için "öz"e dönmek, bunun için de vernaküler olana 

bakmak tavsiye edilmektedir. Vernaküler söylemlerin yitirilmiş değerler tarif etmesi, homojen Türk 

toplumunu yeniden varetme ilüzyonu üretilmektedir. Bu söylemlerdeki bütünsel toplum hayali, aynı nitelikte 

ve estetik kalitedeki evlerde özdeş yaşamlar yaşama arzusu aracılığıyla kurulmakta; böyle bir toplumda; 

belirsizlik, kaos ya da sorun olmayacağı hayal edilmektedir. Çok sayıda örnekte vernaküler kavramı, 

geleneksel dünyanın ne olduğunun araştırılmasından çok, bir disipliner bütün olarak yeniden inşa 

edilmesine yönelik bir arayışa işaret eder. Bu konudaki çoğu çalışmada, vernaküler söylemler aracılığıyla 

özlenen bir geçmiş anlatılarak aslında bugün tarif edilmektedir. Böyle değerlendirildiğinde vernaküler, 

herkesin belirlenen kurallara uyduğu düşünülen düzenli bir dünya hayalinin kurucu araçlarından biri haline 

gelmektedir. Vernaküler, "doğru" mimarlığı varedecek ve toplum da böylece "doğru" yaşayacaktır. Bu 

mimarlık her çağda çevreye uyumlu, her mekân zaman iklim verilerine duyarlı, işlevsel, doğru bir statik 

çözüme sahip olacaktır. Öznelerin iradesi dışında tesis edilen bir otorite olarak vernaküler, tasarım kararlarını 

kendi mekânizmaları içinde verecek ve bu kararlar her zaman doğru olacaktır.  

"Doğal" kuralları olan ve herkesin bu kurallara sorun çıkarmadan uyduğu düşünülen bir dünyanın yanılsama 

olduğunu söylemek bile herhalde gerekmez. Türkiye'de vernaküler aracılığıyla yaklaşık bir yüzyıldan beri 

üretilen bu yanılsama, bugün de üretilmeye devam etmektedir. Berthram'ın 20. yüzyılın başında "Türk Evi" 

kavramının ilk ortaya atıldığı yıllar için söylediği gibi; "Türk Evi" kavramı aracılığıyla inşa edilen imge hala 

hatıra ve umut arasında bir imge olma özelliğini sürdürmektedir. Günümüzde bu imgenin oluşturulmasında 
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geleneksel konut fotoğraflarının kullanımı da etkili olduğundan, konunun fotoğrafla olan ilişkisi ele 

alınmalıdır. 

Berger'e göre fotoğraf makinesi icat edilmeden önce fotoğrafın yerini bellek tutmakta ve fotoğrafların dışarıda, 

uzamda yaptıkları, önceleri düşüncede yapılmaktaydı (Berger, 2015, s.72). Aralarındaki fark ise, belleğin 

tersine fotoğrafların kendi başlarına anlamı saklamaması; bize -görünümlere normal olarak atfettiğimiz tüm 

inanırlık ve ciddiyetle birlikte- anlamlarından koparılmış görünümler sunmasıdır. Berger'e göre imgeler 

başlangıçta orada bulunmayan şeyleri gözde canlandırmak için yapılmıştır. Zamanla imgenin canlandırdığı 

şeyden daha kalıcı olduğu anlaşılmış böylece imge bir nesnenin ya da kişinin bir zamanlar nasıl göründüğünü 

-böylece konunun eskiden başkalarınca nasıl görüldüğünü de- anlatır hale gelmiştir. Daha sonraları imgeyi

yaratanın kendine özgü görüşü de, yaptığı kayıdın bir parçası olarak kabul edilmiştir (Berger, 2010, s.10).  

Kısaca imge ile ilgili söylemlerin imgenin bir parçası olduğu söylenebilir.  Bir fotoğraf anlamdan yoksun olsa ve 

sadece gösterse de, sözcüklerle birlikte kullanıldığında neredeyse dogmatik iddiada bir kesinlik etkisi 

yaratmaktadır. Berger'e göre fotoğrafla sözcükler arasındaki ilişkide fotoğraf, yorumlama dilenir; sözcükler de 

genellikle fotoğrafa bu yorumlamayı bağışlar. Kanıt olarak yadsınmaz güçte, ama anlamca zayıf olan fotoğrafa, 

sözcükler tarafından bir anlam verilir. Kendi başlarına genelleme düzeyinde kalan sözcükler de, fotoğrafın 

yadsınmazlığıyla özgül bir sahicilik kazanırlar. Böylece ikisi birlikte çok güçlü olurlar; sanki ucu açık bir soru 

tümüyle yanıtlanmıştır (Berger, 2015, s.85).   

Fotoğraf, söylem ve bellek arasındaki ilişki vernaküler kapsamında değerlendiğinde, günümüzde geleneksel 

konut fotoğrafları üzerinden üretilen söylemlerin kolektif belleğin inşasında etkili olduğu söylenebilir. Bu 

konunun sosyal medya ile de güçlü bağları vardır. Özellikle günümüzde çok kullanılan bir sosyal ağ olan 

Twitter, diğer sosyal ağlar gibi, Baudrillard'ın tanımı kapsamında bir simülasyondur ve burada sürekli yeniden 

yaratılan bilgilerle kendisini gerçek olarak algılanmak isteyen şeye dönüştürmektedir. Twitter'da "Türk Evi" 

etiketiyle yapılacak hızlı bir aramada bile, mimarlık alanından ya da bu alanın dışından, kurumsal ya da 

bireysel paylaşımlarda, geleneksel konut fotoğraflarıyla birlikte bu konutlarda bir zamanlar olduğu tahayyül 

edilen yaşam şekline ya da bu konutları inşa etme bilgisine duyulan hayranlık ifadelerine kolaylıkla 

ulaşılabilir. Dahası bu paylaşımlarda vernakülerin yaşama dair sorunların çözümünü sunacağı açıklamaları yer 
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alabilmektedir. Pratikte değişime açık ve yenilikçi kişiler bile, vernaküler konusunda bunun tam tersini ifade 

edebilmektedir.  

Kolektif bellek ile vernaküler arasındaki ilişkinin ele alındığı bu çalışmada konunun toplumsallığı oluşturan 

bir çok öğe ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda vernaküler ve kolektif bellek arasındaki ilişkiyi 

bir sanat çalışması aracılığıyla da düşünmek yararlı olabilir. Boym'un bu konuda belirttiği gibi, kolektif bellek 

incelemeleri, bizi hem akademik eserlere hem de sanat eserlerine bakmaya yöneltmekte; bizi yeniden 

"tasavvur edilen ve hissedilen şey, zeka ve duygu alanı" ve "zihniyet" üzerine düşüncelere geri götürmektedir 

(Boym, 2009, s.94).  

Bellekle ilgili güncel sanat çalışmalarında hazır nesnelerin yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu 

sebeple burada Orhan Cem Çetin'in "Aile" isimli çalışmasından yararlanılacaktır. Çetin'in bu çalışması 

"Benimsin" isimli bir fotoğraf serisine aittir. Çetin bu serideki işlerini şu şekilde açıklamaktadır3 :  

"Fotoğraflar, eşyanın da bir yaşamı olduğunu, ölçeğin onların lehine degişmesiyle ortaya koyuyor. Yıpranma, 

eskime izleri hiçbir şeye tek bir hali ile sahip olamayacağımızı, hatta herhangi bir şeye sahip olma fikrinin 

yapaylığını gözler önüne seriyor. Kristalize olmus, para olmaktan çıkmıs bir metal disk özgürleşmiş, firar 

halinde gibi. Solmus, silinmiş, fizigi ve kimyası degişmiş fotoğraflar şimdi içlerinde görünen insanların yok 

oluşunu temsil ediyor."  

Resim.1.  Orhan em Çetin, Aile, 2016  
Kaynak: http://www.orhancemcetin.com/benimsin-i-own-you-2016 

3- Orhan Cem Çetin'in "Aile" isimli çalışmasına ve "Benimsin" isimli fotoğraf serisine ait açıklamalarına kendisine ait web
sitesinden ulaşılabilir.
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Çetin "Aile" isimli çalışmasında, günümüzde eskicilerde sıklıkla rastlanan siyah-beyaz aile fotoğraflarından 

birine kimyasal işlem uygulamıştır. Fotoğrafa yapılan bu müdahale, görüntünün gerçekliğine olan inancı 

sarsmakta ve fotoğrafa yüklenen anlamın iliştirme olduğunu düşündürmektedir. Çetin bu çalışmasıyla, 

fotoğraftaki aile gibi, ailenin fotoğrafının da değişiminin devam ettiğini ve her şeyi olduğu gibi fotoğrafın 

gerçekliğini de toplumsal olarak inşa ettiğimizi hatırlatmaktadır4.  Bu hatırlatmanın, geçmişi idealize etmek 

amacıyla bir nostalji nesnesi olarak kullanılan vernaküler için de yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Böylece, tüm imgelere olduğu gibi vernaküler aracılığıyla yaratılan imgeye de kuşkuyla bakmak ve ona 

iliştirilen anlamları sorgulamak mümkün olabilir. 

SONUÇ 

Tarihsel olarak bakıldığında Türkiye'de vernaküler söylemler çeşitlilik göstermemektedir. Vernaküler 

söylemlerle; bütünleşik toplum tahayyülü kurulmakta ve böylece aynı "öz"e dayanan bir mimarlıktan 

konuşulabilmekte, belirli bir biçimde yazılmış bir tarihin ürünü olarak kabul edilen yapılar diğerlerinden üstün 

tutulabilmektedir. 

Geçmişten bugüne vernaküler söylemler aracılığıyla inşa edilen geçmiş imgesi, günümüzde özellikle sosyal 

medyada vernaküler yapıların fotoğrafları ile inşa edilmeye devam etmektedir. Geleneksel konut fotoğrafları 

ile birlikte onlarda bir zamanlar olduğu tahayyül edilen yaşam şekline  ya da onları var etme bilgisine duyulan 

özlemin ifade edildiği paylaşımlara sıkça rastlanmaktadır. Hatta bu paylaşımlar bugünün ne kadar kötü 

olduğundan yakınmak için çok yaygın araçlara dönüşmüşlerdir. Hiç yaşanılmayan evler, şehirler özleniyorsa ve 

seçmeci bir anlayışla vernakülerden ideal yaratılmaya çalışıllıyorsa bu durum tarihte bulamadığımızı nostalji ile 

bulmak anlamına gelir. Gündelik hayatta inşa ettiğimiz toplumsal gerçekliklerin bizi yeniden ürettiği 

düşünüldüğünde; hem vernaküler aracılığıyla yaratılan imgenin gerçeği yeniden üretmeye ve  onu 

dönüştürmeye zorlayan bir tarafı yoktur. Bu şekilde sadece sabit, genellenebilir, apaçık ve çelişkisiz tek bir 

hakikat anlatısı kaynağı üretilebilir. Tüm imgelere olduğu gibi vernaküler aracılığıyla yaratılan imgeye de 

4-Orhan  Cem Çetin'in "Aile" isimli çalışması hakkındaki açıklamalarına, Akbank Sanat Felsefe Seminerleri Dizisi'nde yer
alan "Bellek ve Fotoğraf" isimli  video kaydından ulaşılabilir.
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kuşkuyla bakmak ve ona iliştirilen anlamları sorgulamak gerekmektedir. 

Tarihsel gerçekliğin alanı, potansiyel olarak sınırsız sayıda, "bekleme odası" gibi yerini daima bir diğerine terk 

etmeye veya yerini onunla paylaşmaya hazır muhtelif hakikat anlatıları üreten bir alansa Türkiye'de vernaküler 

söz konusu olduğunda bu alan bekleme odasına pek benzememektedir. Daha çok hiç dokunulmayan, 

kullanılmayan, olsa olsa zaman zaman tozu alınan ama hiç değiştirilmeyen bir misafir odası gibidir. 
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TÜKETİM NESNESİ OLARAK HAFIZALARDAKİ TÜRK EVİ İMAJI  

ÖZET 

Kapitalist sistemin gelişim göstermesiyle birlikte hemen her şeyin tüketim nesnesi haline geldiği günümüzde, bireylere dayatılan 
sembolik ihtiyaçların belirmesi ve sunulan farklı yaşam tarzlarına ulaşma isteği, “tüketim toplumu” olarak adlandırılan yeni bir 
toplum biçimini ortaya çıkarmıştır. Tüketim toplumunun ekonomik, kültürel ve sosyolojik bağlamdaki etkilerinin yanında mekânları 
ve dolayısıyla mimarlık anlayışını da etkilediği görülmektedir. Kapitalist üretim tarzının ve tüketim toplumunun bir meta olarak 
kullandığı mekân, tüketim kültürünün bir parçası olmakta ve yeniden farklı şekillerde üretilerek kullanılmaktadır. Kapitalizmin, kendi 
üretim ve yeniden üretim mekânlarını inşa ederek özellikle tarihi kent merkezlerini bir meta haline getirdiği söylenebilir. Tarihsel ve 
kültürel bir miras olan bu kentler, özgün dokuları ve geleneksel kültür öğeleriyle birlikte üretim ve tüketim süreçlerine dâhil 
edilmektedir. “Gösterişçi Tüketim” adı altında turistik merkezlere dönüşen tarihi kent merkezleri, hızla gelişen teknoloji ve kullanılan 
kitle iletişim araçlarının etkisiyle özgün değerlerinden uzaklaşmış ve aynılaşmıştır. Kapitalizm bunu yaparken, tüketim toplumunu 
arzu ve haz odaklı hedonik bir tüketime -bireylere sunulan yerellik ve geçmişin nostaljik vurgusuna- yönlendirmiş ve yüzyıllardır 
kentlinin kolektif belleğinde yer alan Geleneksel Türk Evi imajını kullanmıştır. Bugün Türk Evi imajı, Türk evi denildiğinde hemen 
herkesin belleğinde beliren imge olarak kapitalist üretim tarzının bir aracı haline getirilmiş ve görsel tüketime dayalı hızlıca 
tüketilebilen bir imge haline gelmiştir. Bu çalışma, kapitalist üretim sürecine dâhil olan Türk Evi imajının, tüketim toplumuna nasıl 
hizmet ettiğini, geçmişe duyulan özlemin kapitalizmin ideolojilerine göre nasıl şekillendiğini ve kapitalizmin söz konusu imajı nasıl 
kullandığını tartışmak amacındadır. Bu doğrultuda, gündelik tüketim kültürü içerisinde yer alan Geleneksel Türk evi imajı, 
göndergeler ve göstergeler tarafından yerlerinden edilen ve tarihi kent merkezlerinde bulunan geleneksel konutlar özelinde 
incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Tüketim, Bellek, İmaj, Türk Evi 

IMAGE OF “TURKISH HOUSE” in MEMORIES AS A CONSUMPTION OBJECT 

ABSTRACT 

In today's world where everything has almost become a consumption object with the development of the capitalist system, the 
emergence of symbolic needs imposed on individuals and desire to reach different lifestyles revealed a new form of society called 
“consumer society”.  As the consumer society has important effects in the economic, cultural and sociological context, it also 
transforms spaces and understanding of architecture. The space used by the consumer society as a commodity is produced and 
used again in different ways, thus becoming a part of the consumer culture. Capitalism builds its own places of production and 
reproduction, and historic cities and buildings become commodities in this way. These cities and buildings, which are historical and 
cultural heritages, are included in the production and consumption processes with their original textures and traditional cultural 
elements. As a result of this understanding, which is called as “Conspicuous Consumption”, the historical city centers, which turned 
into touristic centers, have moved away from their original values and become same with the effect of the rapidly developing 
technology and the mass media used. In doing so, capitalism has directed the consumer society to a hedonic consumption that is 
focused on desire and pleasure and has used the image of the “Turkish House”, which has been in the collective memory of the city 
for centuries. Today, the image of Turkish House that appears in the memory of almost everyone when it is called Turkish house, has 
become a tool of capitalist production and an image that can be consumed quickly based on visual consumption. This study aims to 
discuss how the nostalgia is shaped according to the ideologies of capitalism, how the capitalism uses the image of the Turkish 
House and how the image serves the consumer society. In this direction, the image of the Turkish house, which is included in the 
daily consumption culture, has been examined in terms of the traditional houses located in the historical city centers, displaced by 
the references and indicators. 
Keywords: Turkish House, image, capitalism, consumption, memory.  
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Giriş 

21. yüzyıl, hemen her alanın kapitalizm süreçlerinde meta olarak araçsallaştırıldığı bir zaman dilimini kapsar.

Mimarlık alanı da gerek ürünlerinin fiziksel varlığıyla gerekse toplumsallığıyla doğrudan veya dolaylı olarak 

araçsallaştırma sürecinin bir parçasını oluşturur. Kapitalizm, bireylere dayatılan sembolik ihtiyaçların 

belirlenmesiyle tüketim toplumunu oluşturmuş ve mekânların da birer tüketim nesnesi olarak kullanılması 

suretiyle mimarlık ürünlerini de kapitalizmin zincirine dahil etmiştir. Tarihi kent merkezleri de bundan payını 

almış ve kişilerin hedonik duygularına hitap ederek ve nostalji unsurlarını kullanarak tüketilen mekânlar haline 

gelmiştir. Bu bağlamda bu bildiri de Türkiye’de 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ideolojik ve ulusal söylemlerle inşa 

edilen ve historiyografik parametreler çerçevesinde tanımlanan Geleneksel “Türk Evi”ne dair gösterge ve 

imajların, 21. yüzyılda nostalji adı altında kapitalizmin ideolojileri doğrultusunda araçsallaştırılma sürecini 

incelemektedir. 20. yüzyıllarda “Türk Evi”, standartlaşmış gösterge ve imajlar kompozisyonun inşası ile 

toplumun kolektif belleğinde yer etmiştir. Daha sonra “Türk Evi”, tarihi kent merkezlerinde, toplumun kolektif 

belleğinde yer eden gösterge ve imajlarla ve bunlar üzerinden oluşturulan kültürel süreklilik iddialarıyla 

kapitalizme hizmet eden bir meta haline gelmiştir. Bu varsayımla hareket eden bildiride, öncelikli olarak 

tüketici toplumunun nasıl oluştuğu ve kapitalizmin ideolojileri doğrultusunda mekânın nasıl tüketildiği 

anlatılmıştır. Devamında konu, Türkiye bağlamında ele alınmıştır. Ardından bildirinin inceleme alanını 

oluşturan 20. yüzyılda ideolojik ve ulusalcı söylemlerle “Türk Evi” kavramının nasıl inşa edildiği ve toplumun 

kolektif belleğinde nasıl yer edindiğine odaklanılmıştır. Son olarak da “Türk Evi” imajının tüketim zincirine nasıl 

dahil olduğu tarihi kent merkezlerinden sunulan örneklerle açıklanmıştır.  

Tüketim Toplumu ve Tüketilen Mekân 

Tüketim, insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir olgu olmakla birlikte, geçmişten günümüze insan yaşamının 

ve sosyal hayatın şekillenmesinde etkili ve belirleyici bir faaliyet olmuştur (Azizoğlu ve Altunışık, 2014). Ancak 

bu olguya zaman içerisinde çok farklı anlamlar yüklenmiştir. Dolayısıyla tüketim, bugün geçmişteki anlamından 

başka bir anlamı ifade eder. Geçmişte tüketim olgusu daha çok zaruri ihtiyaçların tatminine yönelik bir faaliyet 

iken, günümüzde zorunlu tüketimin ötesinde psikolojik, ekonomik, sosyolojik ve imgesel yönüyle ön plana 
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çıkmaktadır. Tüketim olgusunun bu dönüşümü, kapitalist üretim tarzının benimsenmesine ve söz konusu 

üretim tarzının sermayeyi dolaştırma esasına dayanmaktadır.  

Bilindiği üzere kapitalist sistem, sermayenin en kısa sürede kâra dönüşmesi ve bu kârın yeniden dolaşım 

sistemine girerek daha büyük kâr olarak sermaye sahibine geri dönmesi üzerine sistemleşir. Sürekli üreten bir 

süreci içinde barındıran kapitalizm, sermayenin akışını hızlandırmak amacıyla kitleler halinde mal üretimi 

yapmış ve bu mal üretiminin aşırı birikimi sonucu 1840’lı yıllarda bir depresyon ile karşı karşıya kalmıştır 

(Harvey, 1996). Yaşanan depresyon, endüstriyel sistemin örgütlenmesi açısından fordizm olarak 

adlandırılan bir dönem sonucu ortaya çıkmıştır. Fordizm, Henry Ford tarafından geliştirilen ve kapitalist 

üretim tarzını tanımlamak için kullanılmış bir üretim tarzıdır. Ford, ürünlerin standartlaşarak kitleler halinde 

üretildiği ve bu üretime işçi sınıfının doğrudan katıldığı bir sistem önermiştir (Harvey, 1996). Ancak aynı 

maldan çok sayıda üretilen ürünlerin, fordist üretim tarzına paralel olarak tüketilmesi de söz konusu 

üretim tarzının başlıca hedefidir. Dolayısıyla kitle üretimine paralel olarak kitle tüketiminin de aynı oranda 

olması için, üreten işçi sınıfını, aynı zamanda üretileni tüketen bir işçi sınıfına dönüştürmek gerekmiştir. İşçi 

sınıfının tüketici sınıfına dönüştürülmesine karşın söz konusu sınıf, kitle üretiminin tüketim 

gereksinimlerini karşılayamamıştır. Dolayısıyla kapitalizm bir depresyonla karşı karşıya kalmıştır. Üretilenin 

tüketilememesi hem sermayenin hem de emek fazlalarının yan yana atıl bir şekilde birikmesi ile 

sonuçlanmıştır. Bu süreç, kapitalist sistemin endüstriyel örgütlenmesinde önemli değişimlerin 

yaşanmasını tetiklemiş ve yeni bir endüstriyel üretim sisteminin doğmasına sebep olmuştur. Post-

fordist sistem olarak adlandırılan bu sistem, kitlesel üretimin daha az, ancak daha çok çeşitte 

üretilmesini sağlayarak tüketici potansiyelini arttırmayı hedeflemiştir. Söz konusu sistem ile mal üretimi 

azalmış, hizmet sektörü canlanmaya başlamış ve kaçınılmaz olarak yeni bir tüketici sınıfının doğmasına 

zemin hazırlanmıştır. Yeni tüketim anlayışıyla birlikte tüketiciler, maddi ihtiyaçların ötesinde, kapitalizmin 

ideolojileri doğrultusunda yeni bir tüketim toplumu oluşturmuştur. Kapitalizm, tüketim toplumunun haz ve 

arzu odaklı tüketimine hitap edecek kitle olarak ürettiği ürünleri, toplumsal bakımdan yararlı ve karlı 

biçimde dönüştürerek kapitalizmin ideolojileri doğrultusunda dolaşıma dahil etmiştir. Dolayısıyla 

tüketim toplumunun tüketme duygusuna hitap eden her ürün hızlı bir şekilde tüketilen bir meta halini 

almıştır. Üretilen tüm ürünler bir meta olarak tüketim toplumu tarafından hızlıca tüketilerek kapitalizmin 
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sermayesinin akış sürecini de eş zamanlı olarak hızlandırmıştır. Sermayenin akışının hızlanması ile kapitalizm, 

içinde bulunduğu buhrandan çıkmış ve tüketici toplumunu hakimiyeti altına almıştır. Artık bireyleri tüketim 

zincirine daha hızlı dâhil edebilecek ve böylelikle sermayenin devir süresini hızlandıracak piyasalar öne 

sürülmüştür (Baudrillard, 2008). Söz gelimi piyasa pazarlarında, modanın hâkimiyeti ile tüketim temposunda 

tüketici faaliyetlerini kapsayan (boş zaman, tatil, spor alışkanlıkları, müzik türleri, çocuk oyunları vb.) önemli 

değişimler yaşanmıştır (Harvey, 1996). Harvey, bu süreci mal tüketiminden hizmet tüketimine doğru bir geçiş 

olarak tanımlar ve hizmet tüketiminin mal tüketimine nispeten sermayenin akışını daha çok hızlandırdığını 

vurgular. Dolaşıma dahil olan tüketim toplumu, önceki dönemlerde var olandan farklı bir topluma işaret eder. 

Tüketim toplumu, temel ihtiyaçları tüketmek yerine, salt hedonik tüketim olgusunu gerçekleştirmek için vardır. 

Diğer bir deyişle tüketim, maddi ihtiyaçların ötesinde, tüketicilerin duygusal arzularını doyurmaya çalışmak için 

yapılmaktadır, artık hedonik bir eylem haline gelmiştir.  

Baudrillard (2008), oluşan yeni toplum biçiminin tüketim şeklini, bireylerin temel ihtiyaçlarını mal ve hizmetler 

aracılığıyla sağlanmasının ötesinde belirli kurallar ve kodlamalar ile oluşturulmuş evrensel ve tutarlı 

göstergeler sistemi olarak tanımlamaktadır Debord (1996). da tüketimin toplum özelinde başlı başına 

bir yaşam stili haline geldiğinden bahseder. Kapitalist tüketim, kendi koyduğu kurallar ve bireyleri 

yönlendirme şekilleriyle toplumları kendi buyruğu altına alır. Debord, tüketimin gün geçtikçe bir gösteri 

halini aldığından bahseder. Ayrıca toplumun bireyleri tüketimi, toplumda yer edinmek için de bir araç 

olarak kullanır. Söz gelimi, tüketim amaçlı tüketmek, kişilerin toplum içerisindeki yerini, konumunu ve 

statüsünü gösteren bir nitelik taşımaktadır artık. Bu sebeple kapitalizm, toplumu gösteriş amaçlı bir tüketime 

doğru iterek sermayenin devir süresini hızlandırmayı amaçlamıştır. Gösteriş Amaçlı Tüketim Teorisi’ne göre 

gösterişçi tüketim, kişinin toplum içerisindeki statü ve prestijini göstermek amacıyla yaptığı tüketimler 

olarak adlandırılmaktadır (Köseoğlu ve Barkuts, 2017). Ayrıca Baudrillard, gösterişçi tüketim toplumunda 

göstergeler sisteminin kitle iletişim araçları üzerinden yayıldığını ve gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar 

ayrımının ortadan kalktığını anlatır. Baudrillard’ın belirttiği kitle iletişim araçları ve medya üzerinden yayılan 

sahte ihtiyaçlar, tüketicinin önüne sayısız alternatifte bir meta olarak sunulur. Tüketici, moda ve reklamlar 

aracılığıyla şekillenen bu metaları gösterişçi tüketim altında bilinçsiz bir şekilde tüketir. Bununla ilgili 

Lefebvre’in çarpıcı açıklamaları vardır. O, hizmet tüketimine oldukça eleştirel yaklaşmış ve tüketim 
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toplumunu eleştirmiştir. Kapitalizmin ideolojilerine göre şekillenen ve sermayenin akış hızını etkileyen 

moda ve reklamların, kişinin sahte ihtiyaçlarını gerçek ihtiyaçlarıymış gibi gösterdiğinin altını çizer 

(Lefebvre, 1996). Kapitalizmin krizinden doğan tüketim toplumu için artık her şey gelip geçici tüketilen bir 

metadır. 

Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte değişen yaşam biçimleri, ihtiyaçlar ve alışkanlıklar gibi mekânlar da 

tüketim kavramının doğrudan içerisine dâhil olmuştur. Mekân kapitalizmin ideolojileri doğrultusunda 

değişen ve dönüşen bir niteliğe sahiptir artık. Kapitalizmden önce mekân, matematik bilimiyle 

anlaşılabilen, koordinat düzleminde tanımlı ve sınırları belli bir kavram olarak okunmuştur. Ancak kapitalizm, 

ürettiğini hızlıca tüketme amacı doğrultusunda mekânı araçsallaştırmıştır. Kapitalizm ile birlikte mekân, 

toplumsal üretim süreçlerine bağlı olarak kapitalist üretim biçiminin ve politik ideolojilerin bir parçası 

olmuştur. Lefebvre, (2016) kapitalizmin mekânı olarak tanımladığı soyut mekânın, sermayenin çıkarları 

doğrultusunda araçsallaştığını ve metalaştığını anlatır. Mekân kavramının metalaşma süreci, Rönesans 

dönemine dayanmaktadır. Harvey, mekânın bir meta haline gelmesine sebep olan iki büyük etmenin 

olduğunu ileri sürer. Bunlardan biri mekanik saatin yaygınlaşması ile geniş kitlelerin ortak bir zamansallığın 

içerisinde yer almasıdır (Harvey, 1996). Mekanik saatin yaygınlaşması ile her bölge kendine özgü ölçü ve 

değerlerinden uzaklaşmış ve tüm bölgeler küresel olarak ortak bir paydada bütünleşmiştir. Diğer etmen 

ise perspektif kurallarının ve haritacılığın gelişmesidir (Harvey, 1996). Perspektif ve haritacılığın 

gelişmesiyle birlikte mekân temsillerinin oluşmasının temeli atılmış ve tüm yer kürenin bilinebilir bir 

bütünsellik ile temsil yoluyla görülebilmesi sağlanmıştır. Bu gelişmeler mekânın ele geçirilebilirliğini ve elde 

tutulabilirliğini gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla mekânların soyut türdeş ve evrensel niteliği, onların bir 

meta olarak alınıp satılmasının yolunu açmıştır. Dolayısıyla tıpkı diğer metalar gibi, mekân da kapitalist 

sistemin ideolojileri doğrultusunda şekillenen, tüketilen bir meta halini almıştır.  

Tüketim toplumu mekânı hem gösterişçi tüketim hem de hedonik tüketim adı altında tüketime dahil etmiştir. 

Örneğin tarihi kent merkezleri görsel tüketim odaklı turizm merkezlerine dönüştürülerek kapitalizmin 

ideolojileri doğrultusunda kullanılmıştır. Bu noktada mekânın daha çok yerel, tarihsel ve nostaljik unsurlarının 

kullanılarak tüketildiği söylenebilir. Hizmet tüketimini kullanarak sermaye akışını hızlandıran kapitalizm, 
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çalışma ve günlük yaşamdan bunalan insanlara geçici bir çözüm olarak turistik gezileri sunar. Turistik geziler, 

mekânın otantikliği ile tüketicinin hedonik duygularına hitap eder (Aydoğan, 2009). Bir modernite icadı olan 

nostalji ile birlikte, toplumun geçmişe duyduğu özlem -hedonik tüketim- vurgulanarak turiste alternatif bir 

bugün düşletilir (Tanyeli, 2013). Kapitalizm turiste, nostalji mekânındayken gerçek dünyadan sıyrılmışlığın ve 

bozulmamışlığın sahte mekânını sunar ve geçmişin özlenen, bugünden daha anlamlı ve güzel olduğunun 

imajını çizerek adeta bir fanusun içinde olduğu izlenimini verir. Bu doğrultuda kapitalizm, turist çekebilmek 

adına tarihselliğin, otantikliğin ve yerelliğin sahte göstergelerini tanımlar. Turizm denilen kavram da aslında 

tüm bu göstergelerin koleksiyonuyla ilişkilidir (Urry, 1999). Sözgelimi, turistlerin Paris’te iki sevgili 

gördüklerinde gördükleri şey ‘değişmeyen romantik Paris’tir. Ya da İngiltere’de küçük bir köy gördüklerinde 

“mutlu İngiltere”ye bakmaktadırlar. Tarihi kentler tıpkı Paris ya da İngiltere örneği gibi bir gösterge niteliği 

taşır. Dolayısıyla turistlerde oluşan algı aşırı kalabalıklar mekânı tüketmeden, olabildiğince erken giderek 

tarihin bozulmamışlığını deneyimlemektir aslında. Turist bakışının tipik göstereni “bozulmamış doğal güzelliğe” 

ulaşma çabasıdır (Urry, 1999). Kapitalizm söz konusu göstereni kullanarak tüketim toplumunu, MacCannel’ın 

(1999) tabiriyle “sahnelenmiş otantik-lik” çerçevesinde örgütler. 

Öte yandan göstergeler toplumlara kitleler üzerinden yayılmaya başlar. Kitleler halinde gelen bireyler, 

sahnelenmiş otantik yerlere ayrı bir “hava” verirler (Urry, 1999). Bu insanlar söz konusu yerin, olunması 

gereken yer olduğunu ve başka bir yerde olunmaması gerektiğini gösterirler. Kullanılan kitle iletişim araçları 

da bunun destekleyicisidir. Gelen kitleler, haberleşme araçlarını kullanarak, orada bulunmayan diğer kitleleri 

de hedonik tüketim dürtüsüyle zincire dahil ederler. Sözgelimi Belçika’nın en çok turist çeken bölgelerinden 

biri olan Brugge’un göstereni Orta çağ yaşantısıdır. Tarihi kent merkezinde dolaşıp, at arabalarıyla şehirde tur 

atıp, düklerin yaşadığı şatolarda konaklayan tüketicilerin Orta çağ döneminde yaşıyormuş gibi hissetmeleri 

sağlanır ve onlar bu hissiyatla tüketimi gerçekleştirirler. (Resim 1) Gerçekten de Brugge, Orta Çağ’dan kalma 

bir tarihi kent merkezi görünümü sunar. Ancak tarihi kentte, aslında yapıların önemli bir kesimi Orta çağın 

mimari üslubuyla 19. yüzyılda yeniden inşa edilmiştir, yani kentin tümü gerçekte Ortaçağ’dan kalma değildir 

(Resim 2). Ancak 19. yüzyılda inşa edilenler de Orta çağ’da yapılanlara o kadar benzetilmişlerdir ki, hiçbir turist 

o yapıların 19. yüzyılda yeniden yapıldığını kavrayamaz. Bütün kent olduğu gibi korunmuş ve gerçek
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dönemlerini yansıttığı izlenimi vermektedir (Urry, 1999). Aslında Brugge’un bu anlamda restorasyonla 

tamamlanmış bir kent olduğu, dolayısıyla sahnelenmiş bir otantiklik içerisinde e tüketildiği söylenebilir.  

Resim 1. Brugge, Belçika 2018 (URL1)    Resim 2. Brugge Tarihi Konutları, Belçika 2017 (URL2) 

Bunun yanında baştan aşağı yapay bir tarihsellik içerisinde inşa edilen kentler de mevcuttur. Amerika’da 

Virginia eyaletindeki Collonial Williamsburg kasabası böyle bir örnektir. Burası, tümüyle 18. yüzyıldan kalma 

bir Amerikan kasabasında gezildiği düşüncesini hissettirmek için kurgulanmıştır. Yalnızca yapılar üzerinden 

yaşanılan bir turistik gezi sunulmaz burada. Üç yüz yıl önceki gündelik Amerikan yaşantısına dair detaylarıyla da 

koruma konusuna yeni bir boyut getirmiştir. Giysilerle dolaşan insanlardan, o dönemdeki yiyeceklere, 

geleneksel alet ve makinelerle çalışan zanaatkarların dükkanlarına kadar pek çok şeyi gerçekmiş gibi 

deneyimlemeyi sağlayan bir açık hava müzesi olarak çalışır burası. Tam anlamıyla otantik bir dünya, geçmişe 

özlem duyan ve bozulmamış dünyanın büyüsüne kapılmak isteyenleri adeta içerisine çeken bir meta halinde 

tüketiciye sahnelenerek sunulmaktadır. Dahası turistler, burada otantik yaşam biçiminin gösterenleri olarak 

görülen yerel insanlar ile karşılaştıklarında, mekânın gerçekliğinden şüphe duymadan tüketim edimlerine 

devam ederler.  

Stockholm’de bulunan Skansen Açık Hava Müzesi de 1720’lerden 1960’lara kadar uzanan tarih aralığında farklı 

dönemlere ait yapılar ve yaşantıları sergileyen bir diğer açık hava müzesidir. Burası da sahte mekânlar yaratan, 

üstelik bunları tarihi yassılaştırmak suretiyle aynı alan içerisinde bağlamsal açıdan kopuk bir şekilde sergileyen 

bir müzedir. Kiliselerin, askeri kulübelerin, tarım alanlarının, çiftliklerin ve atölyelerin içerisinde, geleneksel 
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kıyafetli çalışanlarıyla sözü edilen dönemlere dair gündelik yaşam pratiklerini bugüne taşımayı amaçlamıştır 

(Resim 3 ve 4).  

Resim 3 ve 4. Skansen Açık Hava Müzesi, İsveç 2017 (URL3) 

Urry’nin (1999,) turizm bağlamında tarih ve kültürün tüketilmesini ele aldığı, İngiltere’nin kuzeybatısında yer 

alan endüstri bölgesi Lancashire örneği de çarpıcıdır. Endüstrinin dünya çapında gelişmesi, ilk olarak 18. 

yüzyılın sonlarında Lancashire’ın pamuklu dokuma yapılan köylerinde başlamıştır. Bu anlamda söz konusu 

bölge endüstrileşmenin başlangıç yeri olması konusunda önemli bir tarihsel değere sahiptir. Kapitalizmin aracı 

olarak tüketime dahil edilmeden önce Lancashire, sadece İngiltere’nin kıyısında bir yer iken, bölge 

değerlendirilmeye başlayınca bölgedeki kasaba ve kentler, tarihini ve kültürünü yeniden ambalajlayarak 

tüketici toplumuna sundu. Bölge, endüstri tarihi ve ona eşlik eden gündelik yaşam pratiklerinin anısıyla 

yeniden değerlendirilerek kolektif nostalji tarafından büyülenerek, büyük bir açık hava müzesi olarak 

kapitalizmin zincirine katıldı. Tarihin yazımı ve inşası da bu noktada önem kazanmaktadır. Söz gelimi, 

Lancashire’in tüketilmesi, inşa edilen endüstri tarihinin doğrudan yazımıyla ilişkilidir. Sermaye akışını 

hızlandırmak ve turist çekmek amacıyla, burada var olan tarih tüketiciye yeniden sunulmaktadır. Tarihi 

araçsallaştırarak yeniden sunan özneler, yeniden tarihi inşa etmiştir. Onlar için tarihsel gerçeklik, keşfedilen 

bulunan ya da aydınlatılan bir şey değil, inşa edilen veya icat edilen bir şeydir artık (Tanyeli, 2013). Dolayısıyla 

icat edilen ürün de kapitalizmin bir aracı olarak meta dolaşımına girer. Lancashire’de olan da tıpkı böyledir. 

Bölgenin tarihi yazılarak inşa edilmiştir ve bir meta olarak kapitalizmin dolaşımına sokulmuştur. Edebiyatın da 

inşa etme sürecine katkısı önemlidir. Hatta Lancashire’ın tarihi, edebi metinlere konu olarak daha hızlı 
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dolaşıma girmiştir. The Road to Wigan Pier’da (Vigan İskelesi Yolu) George Orwell, İngiltere’nin sanayi 

bölgelerindeki işçi sınıfının yaşamıyla ilgili deneyimlerini aktarmıştır. Onun kaleme aldığı deneyimler, 

Lancashire’daki Wigan’da gerçekleşmiştir ve o, sosyal adaletsizlik, korkunç konutlar, madenlerdeki çalışma 

koşulları gibi işçi sorunlarını endüstrileşme süreci bağlamında ele almıştır (Urry, 1999). Dolayısıyla Orwell, söz 

konusu yerin tarihini edebiyat üzerinden dolaşıma sokarak yeniden inşa etmiş ve yerin tüketimini 

hızlandırmıştır. Bu anlamda Lancashire’a yönelik genel bir tanıtımın öncelikle edebiyat yoluyla yapıldığı 

söylenebilir. Orwell, Wigan’ı turistlere satarak Lancashire’ı, uğramadan geçilecek ya da kıyıda kalmış bir yer 

olmanın ötesinde tüm dünyaya kapılarını açan bir turistik mekân haline getirmiştir.  Burada ilginç olan 

endüstriyel geçmişin yani tarihselliğin alınıp satılan bir şeyin parçası olması ve bunu mekânı kullanarak 

yeniden inşa etmeleridir aslında.  

Tarihin metalaştırılmasının sayısız örneğini Türkiye’de de görmek mümkündür. Tıpkı Lancashire’de olduğu gibi 

Türk toplumu da tarihi yeniden üreterek, restorasyon ve koruma çalışmalarının da katkısıyla, tarihi yapıları ve 

kent merkezlerini turizme açarak tüketim nesnesi haline getirmektedir. Mimariyi, edebiyatı, imgelemleri, 

imajları kullanarak ulusal akım ve milliyetçilik söylemleri ile birlikte kolektif bellekte inşa edilen Türk Evi imajı 

da bu şekilde tüketim nesnesi haline gelmektedir. Diğer bir deyişle, erken Cumhuriyet döneminde toplumun 

kolektif belleğinde inşa edilen ve o günden bugüne inşa etme süreci sürekli devam eden Türk Evi imajı 

göstergelerle birlikte tüketim edimine dâhil olmaktadır. Dolayısıyla bütün bu anlatılanların ardından Türk 

Evi’nin tüketim dolaşımına nasıl girdiğini anlamak için, onun kolektif belleklerdeki inşa ediliş sürecini de 

incelemekte yarar vardır.  

Hafızalarda İnşa Edilen Türk Evi İmajı 

Türkiye’nin geleneksel konut mimarlığının bir ürünü olan “Türk Evi”ni kavramsallaştırma çalışmaları kabaca 

1900’lü yıllara dayanır. Hem mimarlar hem de tarihçiler “Türk Evi” etiketi altında konuya tipolojik, morfolojik, 

toplumsal vb., yaklaşımlar getirmiş ve “Türk Evi”nin tarihsel oluşumlarıyla ilgili çalışmalarda bulunmuşlardır 

(Sarıalioğlu, 2008). Bildirinin bu bölümünde hafızalarda yer etmiş “Türk Evi” imajının nasıl inşa edildiği, söz 
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konusu dönemde “Türk Evi”nin Türkiye’nin siyasi atmosfer ve ideolojileriyle nasıl bir ilişki kurduğu 

aydınlatılmaya çalışılacaktır.  

Fransız devrimi ile birlikte Avrupa’da hızla yayılan ulusçuluk akımı, sınırları içinde çeşitli ırk, dil ve dinden 

unsurları barındıran Osmanlı İmparatorluğu’nu da etkisi altına almıştır (Kanberoğlu, 2012). Pek çok farklı 

milletten oluşan Osmanlı İmparatorluğu’nda milli kimliklerle bağlantılı dışavurumlar gözlemlenmiş ve bunlar 

üzerinden bir ayrışmaya gidilmiştir. Milliyetçilik idealini güçlendirmek amacıyla tarih yeniden ele alınmıştır ve 

Cumhuriyet dönemi tarih yazımı milli ideolojiler doğrultusunda imparatorluktan ayrılan ve bağımsızlığını ilan 

eden milletlerin paralelinde, parçalanmakta olan Osmanlı’nın Türk milliyetçiliği etrafında yeniden 

biçimlenmesi üzerine inşa edilmiştir (Sarıalioğlu, 2008). Dolayısıyla 1900’lü yıllara gelindiğinde “Türk kimliği” 

oluşturma girişimlerine başlanmış ve milli olanın tanımlanması üzerine yoğunlaşılmıştır.  

1940’lı yılların sonuna kadar sürecek bu ulusalcı hareket, toplumsal bir olgu olmakla birlikte, devletin tüm 

katmanlarında derinden hissedilmiştir. Millileştirme çabaları tüm kültür ve sanat üretimini etkisi altına 

almıştır. Artık Cumhuriyet’in yeni müziği “halk” müziği olmuş, edebiyat “halk” edebiyatı ile şekillenmiş ve 

mimarlık da “halk” mimarlığına yaslanmıştır ve hepsi de “Türk” terimi ile birlikte nitelendirilmiştir (Sarıalioğlu, 

2008). Mimarlığın millileştirilmesi meselesinde akla gelen ilk isim de Sedat Hakkı Eldem’dir. Eldem, 

İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde gerçekleştirdiği Milli Mimari Seminerleri ile birlikte 

kendisinden önce icat edilmiş olan “Türk Evi” kavramının inşa sürecini bilimsel bir zemine oturtmuştur 

ve kavramın olgunlaşması Eldem ile birlikte gerçekleşmiştir. Türk evi kavramsallaştırması ile milliyetçi 

söylemlerin doruk noktaya ulaşması eş zamanlıdır. Konuyla ilgili olarak Tanyeli (1999), modernleşme 

ile birlikte mimarlığın tarihselliğinin keşfedildiğini ve bununla ulusallaşmanın gündeme gelmesinin 

yakın ilişkisi üzerinde durur. Ona göre, Türkiye’de ulusal akımın yayılmasından önce mimarlık tarihi diye 

bir kavram yoktur ve Türk sanatı ve mimarlığı, doğrudan doğruya yeni gerçekleştirilen ulus inşa etme 

eylemlerini meşrulaştırma araçlarıdır (Tanyeli, 1999). Bu anlamda mimarlık, ulusal söylemleri 

güçlendirmek ve bireylerin milliyetçilik duygusuna hitap etmek amacıyla bir zemin oluşturacaktır. 

Dolayısıyla vernaküler mimarlık veya halk mimarlığı, ideolojik yapının işlerlik kazanabilmesi için söz konusu 

sistemin içerisinde yerleştirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle Sinan ve Osmanlı merkez geleneğinden 

başlayarak, Selçuklu üzerinden Orta Asya’ya uzanan bir eksen üzerinde vernaküler 
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mimarlık yeniden kurgulanarak ulusalcı ideolojiler doğrultusunda tarihselleştirilmiştir (Tanyeli, 1999). “Türk 

Evi” de bu tarihselleştirme serüveni içerisinde yerini alarak araçsallaştırılmıştır.  

İncelenecek konu bağlamında, “Türk Evi”nin nasıl doğduğu ve idealleştirilerek hafızalarda nasıl yer edindiğinin 

irdelenmesi, bu idealin kuramsal bir alt yapıya ve daha sonra Türk toplumunun hafızasında nasıl inşa 

edildiğine bakılması çok önemlidir. Öncelikle mimarlık tarih yazımıyla başlamakta yarar vardır. Tanyeli (1999), 

“Türk Evi” kavramının ilk kez 1920’lerin sonuna doğru Celal Esad’ın (1928) “Türk San’atı adlı kitabıyla ortaya 

atıldığından bahseder. Celal Esad, kitabını, Türk sanatının tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkma 

bilincinden hareketle yazmıştır ve Türk evini diğer vernaküler mimarlık örnekleri ile birlikte değerlendirmiştir. 

Aslında Celal Esad’ın ulusalcı ideolojik söylemlerle birlikte “Türk Evi” parametrelerini tanımlamaya çalışması, 

1920’li yıllarda Hermann Muthesius’un çığır açan çalışması Das Englische Haus’a (İngiliz Evi, 1904) referans verir 

(Tuztaşı, 2003). Bu kaynak ile birlikte Celal Esad da “Türk Evi”ni oluşturan parametrelerin kökenlerini inceleme 

yolunda önemli bir adım atmış ve modern İngiliz evleri ile geleneksel Osmanlı evleri arasındaki benzerliği 

ortaya koyarak” Türk Evi”nin keşfine girişmiştir. Dolayısıyla 20. yüzyılın ilk çeyreğinde “Türk Evi” ulusal bir 

imgeye dönüşmüştür artık. Ancak istenilen, sadece içinde bulunduğu dönemi kapsayan bir ulusal söylem inşa 

etmekten çok, gelecek nesillere de aktarılan bir söylem inşa ederek kültürel bir süreklilik sağlamaktır. 

Dolayısıyla idealize edilen “Türk Evi” nin toplumun kolektif hafızasında yer eden bir ulusal imge haline 

dönüştürülme süreci de aynı derecede önemlidir.  

Bertram (2012), Karagöz ve Hacivat oyunundaki ev tasviriyle Osmanlı evinin ilk kez bir imge halinde ortak bir 

anlama işaret eden bir biçime büründüğüne vurgu yapmıştır. Ancak Karagöz ve Hacivat oyununun henüz 

ulusalcı söylemleri içinde barındırdığına ve oyundaki ev tasvirinin bugünden ayrı bir zamanda var olan geçmiş 

bir zamana işaret ettiğine dair hiçbir iz yoktur. Ulusalcı söylemler ve geçmişe işaret eden imgeler, ancak 20. 

yüzyılda Cumhuriyet ile birlikte ortaya çıkacaktır. Geçmişe yönelik inşa edilen hatıra imgeleri, tarihin sürekliliği 

yanılsamasını yaratmakla birlikte gerek metinler gerekse çizimler aracılığıyla geçmişin temsilleri olarak var 

olurlar. Sanat ve edebiyat gibi kültürel üretimler de toplumsal olayları ve yaşanmışlıkları aktarmanın farklı 

yollarıdırlar ve yarattıklarıyla kolektif hafızanın oluşumunda önemli temsil araçları olarak karşımıza çıkarlar 

(Bertram, 2012). Geçmişe dair yaratılan her belge, kolektif hafızanın bir katmanını oluşturur. Bu durumda 
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“Türk Evi” imgesi, şimdiki zamanın temsilinin ötesinde, geçmişi temsil eden bir araç haline dönüşerek 

hatırlandığı ve hayal edildiği haliyle toplumun kolektif hafızasında yerini almıştır. Bu doğrultuda “Türk Evi” 

kavramını idealize eden önemli isimler ne geçmişe dönmeyi arzulamış, ne tarif ettikleri “Türk Evi”lerinde 

yeniden yaşamaya özlem duymuş, ne de bu evlerin yeniden yapılmasını talep etmişlerdir. Söz konusu isimler 

“Türk Evi”ne sadece, toplumsallığın içinde milli geçmişi paylaşabilecekleri bir araç niteliği yüklemişlerdir. Bu 

yüzden eski ahşap “Türk Evi”ni Türk hafızasının merkezine yerleştirmeyi hedeflemişlerdir (Bertram, 2012). 

Kolektif hafıza, her şeyin Türk olduğu bir “Türk Evi”nin etrafında şekillenmiş ve Türk kimliğinin geçmişinin bir 

simgesi haline gelmiştir. Türk Evi anlamını açığa çıkarmak için edebiyat önemli bir araç olarak kullanılmıştır. 

Romanların, çizgi hikayelerin ve şiirlerin birincil mekânı “Türk Evi” olmuştur. “Türk Evi” görsel imgeleriyle 

filmlerin de afişlerindedir artık. Dönemin yazılan makaleleri “Türk Evi” tartışmalarını barındırır. Milli üretim, 

sanatsal üretim ile birleşerek yerleşmiştir kolektif hafızaya. Dolayısıyla kolektif hafıza “Türk Evi”ne, ideolojik 

söylemlerle birleşerek tarihsel bilincin ağırlığını yüklemiş, çizilen resimler, yazılan metinler doğrultusunda 

“Türk Evi”nin içselleştirilmesine olanak sağlamıştır.  

20. yüzyıl bilerek ya da bilmeyerek “Türk Evi”nin idealleştirildiği ve bu evi birebir deneyimlememiş bir halkın

kolektif hafızasında hizmete sunulduğu bir dönemdir. Bugünün insanları tüm ulusal söylemlerin ötesinde 

“Türk Evi” imgesini geçmişin temsili olarak görmekte, nostalji söylemleriyle geçmişe duyulan özlemin bir aracı 

olarak nitelendirmektedir. Kapitalist sistemle tüketicinin bu tip duyguları kullanılarak “Türk Evi” imgeleri 

dolaşıma dahil edilmekte, sistemin zincirine sokulmaktadır. Dolayısıyla 20. yüzyılın ideolojik söylemlerinin 

aracı olan “Türk evi”, 21. yüzyılda da kapitalist sistemin bir aracı olarak tüketim nesnesi haline dönüşmüştür. 

Tüketim Dolaşımına Giren Türk Evi İmajı 

Günümüzde kronolojik olarak uzakta kalanlar, alternatif bir bugünü düşlemek için bir araç olarak yeniden 

üretilmişlerdir (Tanyeli, 2013). “Türk Evi” de geçmişi temsil ederek tüketicinin nostalji arzusunun bir aracı 

olarak kullanılmaktadır. Ulusalcı söylemlerle inşa edilen ve kolektif hafızanın oluşumunda etkili olan “Türk Evi”, 

artık kapitalizmin ideolojileri doğrultusunda araçsallaşmıştır. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 

tarihsellik bir kılıf olarak kullanılmış ve gerçekte görüntüden öteye gitmeyen, boş bir içeriğe sahip temalı 
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mekânlar üretilmiştir. Kavramın idealleştirilme sürecinde ortaya konulan birtakım parametreler de 

kapitalizmin ideolojileri doğrultusunda yeniden üretilmiş ve “Türk evi”, bu temalı mekânların birer imajı haline 

gelmiştir. “Türk Evi”ne ait göstergeler ve imajlar, dünya çapında dolaşıma dahil olan her meta gibidir artık. 

Turizm, tarihi kent merkezlerinde bulunan geleneksel konutlar üzerinden hem içsel hem de dışsal bağlamda 

gösterge ve imajlar üretir. Söz gelimi konutlarda mekânların düzenlenmesi için kullanılan geçmişe ait plan 

tipolojileri, iç mekânlarda bir dekor görevi üstlenen donatı öğeleri, kullanılan malzemeler ve geleneksel 

konutların dış görünüşlerine referansla yeniden oluşturulan sokağa doğru çıkma yapan cumbalarla ve ½ 

oranlı pencerelerle geniş saçaklı cephe düzenleri “Türk Evi”nin ve sürdürülmek istenen geçmişin imajlarıdır. 

Hemen her alanda sürekli dolaşımda olan bu imajlar, tüketicinin hedonik duygusuna hitap eder ve nostalji 

duygusunu harekete geçirir. Kapitalizm, söz konusu imajları kullanarak tüketiciyi tarihi kent merkezlerine 

çekecek, dolayısıyla bu bölgenin tüketimini gerçekleştirerek sermaye dolaşımını hızlandıracaktır. Tüketici, 

farkında olmadan kendi zihnine yerleştirilen “Türk Evi” imajıyla bu dolaşımın öznesidir artık.  

Türkiye’de yer alan hemen her tarihi kent merkezi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde zihinlerde inşa edilen “Türk Evi” 

imajlarının bir kompozisyonunu içinde barındırır. Buna paralel olarak, tüketicinin zihnindeki “Türk Evi” imajına 

ulaşabilmek amacıyla da tektipleşmeye başlamıştır. Çünkü tüketicinin bu kent merkezlerinden beklediği, 

belleğinde var olan “Türk Evi” imgelerinin kompozisyonunu görmekten öteye gitmemektedir. Tüketici için 

tarihsellik, sadece bir görüntü olarak talep edilmekte ve algılanmaktadır (Tanyeli, 2013). Dolayısıyla görsel 

tüketim, mekâna özgü tarihsel ve toplumsal farklılıkları yadsıyan, sermayenin değişim taleplerine göre 

mekânları şekillendiren homojen bir yapıya sahip olmaya başlamıştır. Kiper (2001), birbirine benzeyen 

kentlerin yaratılmasını “kentlerin birörnekleşmesi” olarak tanımlamıştır. Tüketim kültürünün devamını 

sağlamak ve imajları sürdürebilmek amacıyla yapılan restorasyonlar, bir bakıma “Türk Evi”nin prototiplerini 

oluşturmuş ve tarihi kent merkezlerini benzeştirmiştir. Tüketici, belleğindeki “Türk Evi” imajını görsel bağlamda 

tüketirken, söz gelimi Safranbolu’da, Odunpazarı’nda veya Beypazarı’nda olmasının pek bir önemi 

kalmamıştır. Onun için geçmiş ile ilişkilendirilen tek detay imajlar ve göstergelerdir. Kapitalizm, tüketicinin 

zihnindeki “Türk Evi” imgesini yeniden ürettiği takdirde sermayenin dolaşım süreci zaten kendiliğinden 

hızlanacaktır.  
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20. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen “Türk Evi” kavramı belli parametrelerle tanımlanmıştır. “Türk Evi”nin

planimetrisi, çok katlılığı, çatı biçimleri, cephe düzeni, cephe elemanları ve yapım sistemleri ile historiyografik 

olarak sınırları çizilmiştir. Dolayısıyla bu parametreler Safranbolu veya Odunpazarı gibi tarihi kent 

merkezlerinin dolaşımında olan imgelerdir. “Türk Evi” planimetrisi özelinde sofalar oldukça önemli mekân 

organizasyonlarındandır. Burası, gerek plan bağlamında -dış, orta ve iç sofa-, gerekse sofayı tanımlayan iç 

donatılar anlamında “Türk Evi” için bir imaj niteliği taşır. Öyle ki tarihi kent merkezlerindeki geleneksel 

konutların iç mekânları bir örnekleştirilerek turistik müzelere dönüştürülmüştür. Sofalarda bulunan, pencere 

kenarlarında oturma elemanı olarak kullanılan sedirler, sofayı aydınlatan ışıklandırma elemanları veya 

mekânlar arası geçişi sağlayan kapılar bile neredeyse birbirinin aynısıdır ve yerel farklılıkların bile neredeyse 

önemi kalmamıştır. Hemen hepsinde sokaktan zemin kata girilen çift kanatlı büyük bir kapı, ardından taşlarla 

kaplı zemin kat, zemin kattan ana yaşama mekânın sofasına çıkan bir merdiven ve üst kat sofasından odalara 

açılan kapılar vardır. Dolayısıyla bu güzergâh, zihinlerde inşa edilen “Türk Evi” imajının bir yansımasını 

oluşturur. Tüketici gündelik hayatında yaşadığı konuttan oldukça farklı olan bu konutları deneyimlediğinde, 

geçmişi deneyimlediğini hisseder. Cephe karakteri de en az iç mekân organizasyonları kadar sabit imajlar 

kompozisyonuna sahiptir. Tarihi kent merkezlerinin en çok tüketilen diğer bir imajı da sokak dokusudur. “Türk 

Evi”nin çatı cephelerindeki hareketliliği ve geniş saçakları sokağı kaplamaktadır. Genellikle birinci ve ikinci kat 

planlarının ana öğesini oluşturan sofanın etrafında gelişmiş, zemin katın taş duvarından sokağa payandalar 

desteği ile taşıtılarak çıkmalar –cumbalar- oluşturulmuştur. “Türk Evi”nin göstergesi olarak inşa edilen bu 

çıkmalar tarihi sokak dokusunu oluşturur. Sokak dokusu da yerel farklılıklar gözetilmeden neredeyse aynı 

perspektifte kendisini belli eder ve tüketici tarafından görsel bağlamda tüketilir. Öte yandan cumbalar “Türk 

Evi” imajı olarak dergilerde, edebiyatta, kartpostallarda, afişlerde, karikatürlerde ve logolarda da aynı şekilde 

tüketilir ve doğrudan “Türk Evi”ne gönderme yapan öğelerdir. Söz gelimi, Halide Edib’in Yedigün dergisinde 

yazdığı bir yazının başlığında soyut, cumbalı bir “Türk Evi” logosu çizilmiştir (Resim 5). Bununla birlikte, Türkiye 

Tarihi Evleri Koruma Derneği’nin logosu “Türk Evi”ne gönderme yapan, zemin kattan payandalarla taşınan bir 

cumbadır (Resim 6) (Bertram, 2012). Bugün tarihi kent merkezleri, koruma ve restorasyon çalışmalarıyla 

yenilenirken ve turizme açılırken de halen bu imajlar üzerinden hareket edilmektedir. Üstelik bu yapıların çoğu 
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19. yüzyıl ve sonrasına ait olsa da, algı, bu imajın Osmanlı’nın tüm dönemleri için de geçerli olduğu

şeklindedir. 

Resim 5: “Arka Sokaktan Görünüş”   Resim 6: TÜRKEV Logosu (Bertram, 2012) 
    Halide Edib’in başlık logosu 

       (Bertram, 2012) 

Bunlardan farklı olarak geçmişin ve eskimişliğin bir diğer göstergesi cephede kullanılan malzemelerdir. 

Cephelerin zemin katlarında genellikle taş malzeme, birinci ve ikinci katlarda ahşap hatıllarla desteklenen 

bağdadi tekniği kullanılmıştır. Dolayısıyla tarihi kent merkezlerinde, yapıların önemli bir kısmı yıkılmış, yeniden 

inşa ediliyor olsalar bile- bugünün strüktür sistemlerinin kullanıldığı bir yapıya çok sık rastlanmaz. Taş ve ahşap 

malzeme doğrudan geçmiş ile ilişkilendirilir ve tüketici taş veya ahşap malzemelerle geçmişle bağlantı kurar. 

Geçmişte yapılmış ve olduğu gibi kalmış olduğu göstermeye çalışılır. Sıfırdan üretilenler veya bir kısmı 

günümüze ulaşmış tamamlanmış yapılar, hepsi aynı şekilde, hiç bozulmamış gibi, tertemiz cepheleriyle ve 

sahte görünümlerle tüketiciye sunulurlar. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda “Türk Evi”nin historiyografik 

çözümlemelerinin birer imaj niteliği taşıdığını ve tüketildiğini söylemek mümkündür.  

Türkiye’deki tarihi kent merkezleri, geleneksel “Türk Evi” parametrelerinin görsel bağlamda tüketildiği 

yerlerdir. Söz konusu merkezlerde tarihselliğin gerçekten var olmasına karşın, aynı zamanda tarihsellik 

kapitalizme hizmet etmek amacıyla bir kılıf olarak kullanılır. Bu yerler, “Türk Evi” parametrelerinin gösterge ve 

imajlarıyla tüketiciye bugünden uzak bir geçmişte yaşama fırsatı sunar. Üstelik Türkiye örnekleri genellikle, 

hangi yüzyılı dondurduğunu da önemsemez, sanki bu kentler, Osmanlı’nın her döneminde aynı planimetrik ve 
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cephesel özelliklere göre ve aynı toplumsallık içinde var olmuşlar gibi davranılır. Söz gelimi, camileri, çarşısı, 

mahallesi ve tarihi evleriyle Safranbolu, 1994 yılında özgün kültürel niteliği ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 

eklenmiştir. Dolayısıyla Safranbolu UNESCO’yla birlikte kapitalizmin zincirine daha çok dahil olmuştur.  

Resim 7. Mahallenin görünüşü, Safranbolu (URL4)    Resim 8. Cumbalı Türk Evleri, Safranbolu 

                (URL5) 

Cephe karakterleri, cumbalı sokaklar, Arnavut kaldırımlı taşlar tüketiciyi özlem duyduğu geçmişte yaşatır. 

Çünkü tüketicinin zihninde geçmiş, “Türk Evi” imgesiyle eşleşmiştir, söz konusu eşleşme özlenen geçmişi 

bugüne getirir. Tüketici cumbalı evlerin bulunduğu sokaktan geçerken ya da Arnavut kaldırımların üzerinde 

yürürken o bölgenin kent sakinlerinin artık olmadığını düşünmez. Çarşıların, sokakların, camilerin veya 

hanların hala eski işlevinde olduğu sanrısına kapılır. Aslında neredeyse tüm sivil konutlar konaklama yapısıdır, 

çarşılar eski işlevini kaybetmiş birer dükkandır ve hanlar müzeye dönüştürülmüştür. Dolayısıyla artık kentte 

kültürel sürekliliğin devam ettiği bir yerleşim mevcut değildir. Bunun yerine bölge, turistlerin buluşma mekânı 

olmakta ve her gün farklı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca kapitalizm bu sürekliliği sağlamak amacıyla, 

her geçen gün yıpranan “Türk Evleri”nin restorasyonunu gerçekleştirmektedir. Yapılar, turistlerin bugünün 

koşullarındaki konfor şartları düşünülürek restore edilirler ve geçmiş bu yolla yeniden inşa edilir. Tüketicilerin 

rahat bir şekilde konaklamalarını sağlamak amacıyla “Türk Evleri”ne kalorifer döşenmekte, WC-banyolar inşa 

edilmekte ve aydınlatma elemanları yapıya eklenmektedir. Tüketiciye, bir taraftan geçmişin nostaljik görüntüsü 

sabit bir imaj olarak sunulurken, diğer taraftan geçmişin içinde, bugünün konfor şartlarıyla yeniden inşa 

edilen görüntüler sunulur. Bu bağlamda tüketiciye sunulan nostaljik imajlar hiç değişmez, sabit kalır. (Resim 9 
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ve 10) Söz gelimi, Safranbolu’ndaki geleneksel “Türk Evleri”nin iç mekân organizasyonları sabittir, buna paralel 

olarak iç mekân donatıları bile hemen her evde aynıdır. Odalarda bulunan yüklükler ve dolaplar, yüklüklerin 

üst kısmında bulunan musandıralar, dolap yanlarında veya odaların köşesinde bulunan düşey eksenli nişler, 

pencere önlerinde oturma elemanı olarak kullanılan sedirler standart, değişmez bir imaj niteliği taşır. 

Resim 9 ve 10. Geleneksel Konutların İç Mekânı, Safranbolu (URL 6) 

Tüketiciye sunulan görseller de “birörnekleştirilmiştir”. Safranbolu’daki geleneksel “Türk Evleri”nin iç mekân 

donatıları içerisine koyulan yerel insanlarla geçmiş, otantik bir çerçevede tüketiciye sunulur. Safranbolu’daki 

hemen her konut aynı şekilde dekore edilmiştir. Dolayısıyla “Türk Evi”nin iç mekânları kapitalizmin aracı olarak 

tarihselliğin kılıf olarak kullanıldığı sahte otantik fanuslardır.  

Odunpazarı için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Kapitalizm, Odunpazarı’na tarihi dokusu ve kültürel 

değerleriyle turistik bir işlev kazandırmış ve orayı meta üretiminin bir nesnesine dönüştürmüştür. 

Tıpkı Safranbolu gibi Odunpazarı da 2012 yılında UNESCO’ya alınmıştır ve benzer şekilde “Türk Evi” imajıyla 

birlikte kent dokusu ve geleneksel kültürün canlandırılmasıyla Odunpazarı’ndaki mekânlar da tüketim 

sürecine dâhil olmuştur. Zihinlerde inşa edilen geleneksel Türk Evi özelliklerinde iç ve dış mekânsal 

kurgularıyla, cephe karakterleri ve malzeme özellikleriyle, iç donatı öğeleri ve sokak dokusuyla burası 

da yerli ve yabancı tüketicilerin odağı haline gelmiştir. Kültürel sürekliliğin devamlılığı için restorasyonun 

dışında, geleneksel el işçiliği ürünlerinin üretildiği, sergilendiği ve satıldığı mekânsal organizasyonlar da 

vardır burada. Tarihi olan hiçbir yapı orijinal işlevinde olmamakla birlikte, hepsi de kapitalizmin 

ideolojileri doğrultusunda yeniden işlevlendirilmiştir. Sözgelimi bölgede yer alan Kurşunlu Külliyesi’nin 
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bir bölümü müze olmuş, bir başka bölümü halı ve kilim atölyelerine dönüştürülmüş ve diğer bölümleri sergi 

düzenlemek için kullanılmıştır (Ayşın ve Turhanoğlu, 2014). Hatta oldukça eski bir geçmişe sahip olan Atlı 

Hanı, bakımsızlık nedeniyle yıkılmış ve orijinal halinden esinlenilerek yeniden inşa edilmiştir. Yeni yapıda 

restoran ve kafeler yer almaktadır. Bu bağlamda tıpkı Brugge örneğinde olduğu gibi, tarihi kent merkezi 

tüketimin sürekliliğini sağlamak amacıyla yavaş yavaş tarihi niteliğinden uzaklaşarak, sahte tarihselliklerle 

yeniden inşa edilen ama artık farklı nitelikler kazanmış bambaşka bir yer olmuştur.  

Resim 11. Odunpazarı, Eskişehir (URL7)        Resim 12. Odunpazarı Konutları ve Sergiler (URL8) 

SONSÖZ  

Mekânların tüketim dolaşımına hızlı bir şekilde dahil olduğu 21. yüzyıl, “Türk Evi” özelinde de önemli bir 

kırılma noktasına sahiptir. 20. yüzyılda ulusalcı ve ideolojik söylemlerle inşa edilen ve kolektif hafızalarda yer 

eden “Türk Evi”, 21. yüzyılda kolektif belleklerdeki imaj ve göstergelerin kullanımı ve somut örneklerle 

canlandırılması ile kapitalizmin birer aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda tarihi kent merkezlerinde, tüketicinin 

hedonik arzularını karşılamak amacıyla “Türk Evi” geçmiş ile ilişkilendirilerek tüketim dolaşımına sokulmuştur. 

Tarihi kent merkezlerinde “Türk Evi”nin kolektif hafızalarda inşa edilen historiyografik parametrelerine 

uyularak, restorasyonlarla tarihsel süreklilik sağlanmakta ve tüketicinin görmek istediği görsel tüketim bu imaj 

üzerinden gerçekleşmektedir. Kapitalizm, söz konusu sürekliliği sağlama iddiasıyla yola çıksa da aslında tarihi 

kent merkezlerine özgü kültürel ve tarihi farklılıkları göz ardı ederek kentlerin bir örnekleşmesine sebep 
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olmuştur. Hemen her tüketicinin kolektif belleğinde yer alan “Türk Evi” imajlarına hitap edilmesiyle, tarihi kent 

merkezleri birbirine benzeşmeye başlamıştır. Türkiye örneklerinde genellikle, hangi yüzyılı, hangi toplumsallığı, 

hangi mekânsallığın dondurularak sunulduğunun da neredeyse hiçbir önemi yoktur. Tarihi kentler ve yapılar, 

Osmanlı’nın her döneminde, her yüzyılında, her toplumsallık için sanki aynı planimetrik ve cephesel özelliklere 

göre inşa edilmiş gibi davranılır.  İcat edilmiş bir kavramın etrafında salt bir görüntü olmanın ötesine geçemez.  

Bu bağlamda imajlar kompozisyonu olarak bir örnekleşen tarihi kentler, oradaki toplumsal ve tarihsel 

dinamiklerin yadsınmasıyla kapitalizmin bir aracı olarak giderek daha da fazla benzeşerek tükenmeye devam 

etmektedir. 

Bunun yanı sıra, Türkiye’de Osmanlı/Türk evi konusundaki bilgi üretimindeki tıkanıklığın da bu tüketime katkı 

sunduğunu söylemek gerekir. Diğer bir deyişle “Türk evi” kavramı ve onun idealize edilme hali, neredeyse 

zaman ve mekândan bağımsız bir örnekleşen evlerin var olduğu bir geleneksel dünya yanılsaması üretilmesine 

katkıda bulunmuştur. Türkiye’de geleneksel evler ve kentler konusunun akademik alanda halen yaygın bir 

şekilde “Türk evi” kavramı üzerinden anlaşılmaya çalışılması, bu alandaki bilgi üretiminin tıkanıklığını 

göstermektedir ve restorasyon çalışmaları da yalnızca bu sınırlı bilgiler çerçevesinde yapılabilmektedir. 

Dolayısıyla sınırlı bilgi üretiminin olduğu bir zeminde, kolektif hafızadaki imajlar ve kavramların inşası 

üzerinden oluşturulan evin alınır satılır bir metaya, tüketim nesnesine dönüşmesi de kolay olmaktadır. Öte 

yandan “Türk Evi”nin bir kavram olarak nasıl bir zeminde inşa edildiği ve idealize edilerek kolektif hafızada 

nasıl bir imaja dönüştüğü konusu son 15-20 yıldır eleştirel bir zeminde tartışılmaktadır. Bu tartışmalarla 

birlikte Osmanlı döneminde evlerin bilinenlerin çok ötesinde bir çeşitliliğinin olduğu, çok daha karmaşık bir 

konu olduğu ortaya çıkmaktadır. Farklı dönemler ve kentler yeni yaklaşımlarla incelendikçe, dönemsel, 

mekânsal ve toplumsal farklılıklar çok daha belirgin bir şekilde görülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla, bilgi 

üretimi arttıkça, kavramlar ve imajlarla ilgili bir yanılsama üretildiği daha net olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle tarihi evlerle ve kentlerle ilgili koruma ve restorasyon çalışmalarının daha da sağlıklı yapılabilmesi için 

eleştirel ve sorgulayıcı tartışılmalarla bilgi üretmenin ve bunların çoğalmasının çok büyük önemi vardır. 

Türkiye’de koruma ve restorasyon kararları bu anlamda bir açmaz yaratmaktadır. Geçmiş yıllara kıyasla tarihi 

mirasın korunmasına karşı duyulan ilginin artması bir anlamda olumlu olmasına karşın, çoğu kez 
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restorasyonun ticari ya da turistik rant beklentisiyle gerçekleştirilmesi -bilgi üretimindeki sığlık da tüketimi, 

rantı tetikleyici bir durum oluşturuyor- restorasyon kavramının zeminini sarsarak tarihi kentlerin 

birörnekleşmesine sebebiyet vermektedir. Tüketim toplumu, görsel bir tüketim şöleni ile nostaljik ve hedonik 

duygulara hitap eden sınırlı bir koruma kavramı çerçevesinde yer almaktadır. Bugün pek çok restorasyon 

çalışması bir yapıya, hangi yüzyılda ve hangi toplumsallığın içerisinde var olduğunu sorgulamadan, disiplinler 

arası bir çalışma yapmadan “koruma” adı altında kendisine ait olmayan yeni kılıflar giydirmekte ve tarihsel 

bağlamda kaldıramayacağı görevler yüklenmektedir.  

Bu bağlamda, koruma ve restorasyon çalışmalarının anlamlı bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle 

disiplinler arası çalışmanın önemli olduğu bilinmektedir. Söz gelimi bir yapıyı restorasyon ilkelerine göre 

restore ederken o yapının içinde bulunduğu dönemi anlamaya çalışan bir tarihçi veya mimarlık tarihçisi, o 

dönemin gündelik yaşam pratiklerini ve toplumsallığını inceleyen bir sosyolog, yapının mimari ölçümlerini ve 

belgelerini (rölöve) değerlendirerek özgün halinin saptamasını (restitüsyon) yapan bir restoratör, yapının 

zamana karşı direniminde yapıda meydana gelen hasarları çözen bir mimar veya inşaat mühendisi, malzeme 

kimyacısı, sanat tarihçisi, jeolog gibi daha farklı disiplin alanların bilimsel çalışma yapması gerekir. Dolayısıyla 

bir bütün olarak yapılan bu bilimsel çalışma, yapının fiziksel verilerini var olduğu şekilde ortaya çıkaracak ve 

yapının varlığına uygun restorasyon bu doğrultuda gerçekleştirilecektir. Söz gelimi yapıda kullanılmış olan 

özgün malzemelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesiyle, yapının ne zaman inşa 

edildiğine, geçirdiği dönemsel değişimlere dair saptamalarda bulunabilir. Bu saptamalar, yapının dönemine 

ait olmayan ya da yanlış bir zamanı temsil eden restorasyon uygulamalarıyla sonuçlanmasını engeller. Bunun 

yanında, restorasyon çalışmaları, titiz bir çalışma gerektirmesi sebebiyle uzun zaman alırlar. Ancak kapitalist 

dünyada, turistik amaçla ve rant kaygısıyla bu süreci hızlandırmak amacıyla yapıyla ilgili yapılacak analizlerin 

süresi kısaltılmaktadır. Dolayısıyla yapılması gereken analizlerin hızlıca yapılması, özümsenememesi ve doğru 

işlenememesi de bilgi üretiminin sığ kalmasına sebep olurken, yapıya dair restorasyon kararlarını da olumsuz 

etkiler. Dolayısıyla Türkiye’de bu çalışmalara katkı sunacak her disiplinin bilgi üretimlerindeki çokluk hayati 

anlam taşır. Ve “Türk evi”ne dair eleştirel üretimlerde olduğu gibi, bilgi üretimi, yalnızca restorasyon süreciyle 

de sınırlı kalamaz.  
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Tüm bu söylemlere ek olarak, herhangi bir tarihi kent merkezinin belli göndergeler ve göstergeler ile salt 

tüketim toplumuna hitap etmek amacıyla yanıltıcı bir restorasyon geçirmesi, yapıların özgün kısımlarının ve 

yeni yapılan eklemelerin ayırt edilemeyecek şekilde yalnızca tüketicinin görsel anlamda gözüne hoş gelmesi 

kaygısıyla tamamlanması, restorasyon ilkelerine ters düşmektedir. Restorasyonda amaç, yapının taklidini veya 

kopyasını oluşturmak değil, yapının ne kadar özgünlüğü kalmışsa onu korumaktır. Dolayısıyla yassıtılmış tarih 

anlayışıyla değil, dönemsel değişimlerin de okunabileceği şekilde yapının korunması ve restore edilmesidir 

sağlıklı olan. Amaç aynı zamanda tarihsel bilgilerin korunması ve gelecek nesillere de yassıltmadan ve 

yanılsamalar üretmeden aktarmak olursa, o takdirde restorasyon çalışmaları da salt tüketimin bir aracı 

olmayacaktır.   
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INRODUCING THE USE OF NATURAL MATERIALS IN THE ENERGY RENOVATION OF HOUSING BUILDINGS:  
A PRACTICAL EXAMPLE IN GREECE  

ABSTRACT  

The energy renovation of housing is more than a demand nowadays in all European houses and especially in Greece.  This is due to 
the fact that most of the housing buildings especially in suburban areas are not comply with the new EU directives of low energy 
consumption. The main problem of this fact is based on the insufficient or absent of thermal insulation.   
An experimental workshop was done at TUC University in collaboration with the Eco building training center of Noria & Company – 
France in order to evaluate the energy upgrade that can be achieved through the use of natural thermal corrective plaster in an existing 
suburban building in Crete Island. The existing situation was imprinted in drawings for two housing buildings in Pervolia [RbD1] 
Village in Crete. Through computer energy simulation the energy consumption of the houses was calculated before and after the 
proposed strategies of energy renovation. The proposed energy strategy included the implementation of an internal base coat thermal 
corrective plaster with the use of a mortar made of earth and straw, external insulation of walls made of sheep wool, an internal roof 
insulation made by light-clay prefabricated panels and the use of an upgraded solar heating system for hot water. Results showed 
that energy consumption was minimized to 80% after the energy renovation. Additionally, the proposed plastering for thermal 
correction was made by the Greek architecture students and French eco-building trainees of the workshop and the householders 
themselves. The implementation was done to the existing walls, indoors with earthen thermal corrective plaster of 6cm thick made of 
local earth, and with 1 part of earth for 5 parts of straw for outdoors. Some weeks later, a top coat lime plaster colored with local earth 
was done for the finishing. 
The project showed that the energy renovation of housing buildings in suburban areas can be done with the use of natural and local 
materials. The implementation of these materials could also be an economical solution for low-budget owners.  The project made in 
cooperation of the householders themselves improves their trust in these materials. After this practical workshop, the students and 
trainees understood that the use of natural and local materials in a thermal renovation can reduce remarkably the energy consumption 
of a house and the greenhouse gas emission for heating and cooling as well as improving the life cycle assessment of the buildings 
materials.  
Keywords:  energy upgrade, natural materials, learning by building, participatory design 
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INRODUCING THE USE OF NATURAL MATERIALS IN THE ENERGY RENOVATION OF HOUSING BUILDINGS: A 

PRACTICAL EXAMPLE IN GREECE  

Buildings in Greece consume about 39.8% of the total annual energy consumption and of this amount 61% is 

consumed for space heating, cooling, water heating, lighting etc. of the households [1]. In Greece, 61% of the 

population lives in rural areas [2] in old low tech constructions or in traditional un-renovated houses. More 

than 90% of the buildings in Greece are residential [3]. Thus it is very important to reduce the energy 

consumption of residential buildings in order to totally minimize the energy demands of the country.   

The energy renovation of housing is more than a demand nowadays in all European houses and especially in 

Greece. Buildings in Greece are wasteful in terms of energy in comparison to all EU countries and most of the 

housing buildings especially in suburban areas are not comply with the new EU directives of low energy 

consumption. The energy consumption for space heating is about 21,5kgoe/m2 for 2005, the highest percentage 

between all EU countries [4] even if the country is on the southern area of Europe and temperatures are the 

highest in Europe. 

The main factors that are influencing the energy performance of buildings in Greece are their construction 

methods used and the energy behavior of the users. The quality of the construction is poor. High air permeability 

of the envelope, presence of thermal bridges, low thermal insulation or insufficient application or absence of 

it, are the main reasons for their very low energy performance and high energy consumption [5]. 

Another reason for the high energy consumption of the buildings is the users’ behavior related to the 

construction method used as well as their performance and actions during building’s function. Owners are trying 

to reduce the construction cost at the expense of the quality of the final building’s performance (lowering, for 

example, the thickness of the thermal insulation of the envelope or absence of thermal insulation in the skeleton 

of the building). 
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Additionally, their behavior concerning the preservation of internal thermal and visual comfort is limited in using 

the available electro – mechanical installations [6] without taking into account simple possible passive design 

strategies that are available in their houses. This is mainly due to limited public awareness concerning passive 

design strategies, simple thermal insulation techniques and natural and traditional insulating materials and 

techniques. 

It is important to mention here that education and information of the users to “do - it – yourself” techniques of 

thermal insulation and to the advantages of these techniques concerning the environmental impact and the 

energy performance of the building, would improve drastically the user’s energy behavior and would have 

immediate impact on the energy savings of their buildings. 

 Discovering by practicing 

Based on these facts and in order to contribute to both energy savings in buildings and in the improvement of 

user’s behavior educational workshops are organized at the School Of Architecture in TUC. The idea of these 

workshops is based on two main strategies. The first strategy is based on the idea of “learning by building” [7] 

and the second in the participatory design strategy. 

Since the beginning of architecture, construction has existed as a learning tool. “The new way of learning, like 

the Arts and Crafts movement and the Bauhaus, emphasizes the creative potential of craft”. In Architecture 

Schools all over the word, like Bauhaus School with the advice of Henry Van de Velde, Walter Gropius and Mies 

Van der Rohe or the Berkley school with the advice of Christopher Alexander, students started building full scale 

study models using scaffolding and plastic sheeting on site to test design ideas and lead to the spirit of making. 

Four main points are emphasized through the idea of building - workshops: the thinking and making, the 

collaboration, giving back to the community and communication skills. “When a project has a social relevance, 

it becomes more than a building; it becomes a bridge between school and practice, faculty and student and 

student and community” [7]. 
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The workshops presented here are based on the above mentioned points in collaboration to the need for 

energy upgrade of Greek housing. One main reason contribute to this: the workshops are the result of the 

collaboration of Students of Architecture, of trainees of eco-Construction School and of the users of 

the houses. Thus, dissemination of knowledge between all parts was achieved as well as collaborative 

skills and connections between theory, design, practice and demands of the users were developed. 

Description of the activities of October 2017 

In October 2017, a two-week workshop, open to students from the School of Architecture and the School 

of Environmental Engineering of the Technical University of Crete, was realized as part of the exchange 

between the Polytechnic Crete (under the tutelage of Mrs. Maria Mandalaki) and the French training 

center in eco-construction Noria & Compagnie (director: Mr. Eric Roger). Two technical experts were 

available to the students for the duration of the workshop. The expert in energy renovation was Mr. Janick 

Chevrier and the expert in bioclimatic architecture and raw earth material, Mrs. Claire Oiry. 

The purpose of the two-week workshop was the thermal and energy analysis for the eco-renovation of 

Cretan houses as well as the practical realization of part of the thermal renovation proposals by the 

students themselves. 

Between 10 and 14 October 2017, Greek and French students jointly conducted an energy diagnosis and 

proposed eco-renovation projects for two houses in the village of Perivolia (Chania, Crete). The first house 

studied, house A (Figure 1), occupied by a tenant is an old stone masonry house with timber frame roof, covered 

with tiles. The two-story house has a total area of 60 m2. The house A was chosen because of its old character, 

its problems of humidity and the availability of the tenant. The second house, house B (Figure 2), occupied by 

its owner, is a breeze block masonry construction with metal frame roof covered by fiber cement plates. The 

house is 46 m2. The house was chosen because of absence of insulation, its great renovation potential due to 

the exposure of the envelope and the availability and interest of the owner for the project. 
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1. Thermal study of the buildings A and B

The first joint work of the French-Greek working groups was to carry out a complete diagnosis of the existing 

buildings: the precise survey on the foundation and the dimensions of the building, the composition of the 

walls, nature of the materials used, etc. as well as information on the air and water heating system, the 

occupation schedule of the building, the occupants’ comfort requirements, etc. (Figure 3). 

The second task was to analyze the existing data in relation to the thermal behavior of the building in order to 

obtain the thermal losses of the house as well as the overall energy consumption. One of the working groups 

used the PLEIADES software to create a 3D simulation of the house and a simulation of the lifestyle of the 

occupant to obtain a more precise energy analysis of the building. 

The results of the thermal and energy analysis were used by students and trainees in order to propose 

improvements: reduction of heat loss (insulation of walls, floors and roofs with local bio-sourced materials etc.), 

reduction of energy costs of electromechanical systems (replacement of the heating systems, adding solar 

thermal water heating system), improvement of air quality (ventilation system), resolving moisture problems 

(drainage system) (Figure 4). All the proposals have been integrated into the software mentioned above in order 

to measure their impact on energy savings and thermal losses of houses A and B (Figure 5). 

2. Implementation and use of the results

The results of the research and proposals for improvement were presented to the owner of house B. Together, 

the students and the owner, with the assistance of the experts, agreed on the realization of one of the 

improvements recommended by the students as part of the study of eco-renovation of houses in the first week 

of work. This intervention had to be feasible in three days and be financed by the owner with a very small 

budget. The internal thermal corrective coating was therefore chosen. The coating will be made by earth and 

straw.  

The results of the energy assessment of House A were presented to the tenant of the house. She was very 

interested but the owner of the house refused to found the materials. 
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The students presented their work at an open-public conference in the Technical University of Crete on Thursday 

19 October 2017 in Chania. 

3. Achievement of thermal improvement by the students themselves

Between 16 and 18 October 2017, French trainees and Cretan students have made a thermal corrective coating 

based on clay and straw. The work was under the direction of a professional and under the watchful eye of the 

owner. The base coat concerned the North interior wall of the main building (kitchen, living room, bedroom). 

The local earth with a high amount of clay was first sieved and then mixed with straw and water to create the 

mortar for plaster (Figure 6). The mixture stranded for one night. The same day, some of the students prepared 

the existing wall for the plaster work: realization of a series of holes in the cement plaster for the good adhesion 

of the earthen plaster, application of a layer of soil as a transition between the two coats (Figure 7). The last 

two-days, the application of the coating was done by hands and the finishing of the coating with a float (Figures 

8 and 9). The owner allowed students to express their creativity. 

The results of the eco-renovation project of house B done in October 2017 were also used a few months later 

by the owner for the realization of the extension of his house using wood structure filled with straw-clay. 

Students who completed the study were invited to follow the progress of the work (Figure 10). 

In parallel with this project, earthen plaster discovery workshops were organized during these two weeks in a 

house in the center of Chania and on the campus of the Technical University of Crete (Figure 11). 

 Educational interest of the project for Greek and French students 

The thermal renovation of buildings is one of the major challenges of the current construction sector in Crete. 

The students of the Technical University of Crete, School of Architecture and Environmental Engineering, and 

the trainees of the eco-building center of Redon, France, have discovered and deepened their knowledge on 

this subject. They had the opportunity, under the course and guidance of Janick Chevrier (French thermologist), 

additional to their own research, to propose systems of energy and thermal improvements using bio-sourced 
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products (sheep wool, earth, cork , etc.). They were also made aware of simple restoration techniques for 

building energy upgrade (drainage systems, replacement of concrete floors with breathable floors, etc.). Finally, 

they get familiar with thermal simulation software to measure the effects of eco-renovation on a building. 

The students had the opportunity to realize on site a real thermal improvement that they advocated. They 

confronted the owner's expectations directly and had to learn how to communicate about their project with a 

"client". They also discovered the reality of the organization and progress of a construction site. The students 

were able to discover the ecological and constructive potential of the raw earth material by directly 

implementing it. 

Students and trainees communicated and returned their working documents in a foreign language (English) 

and collaborated with European students from different cultures. 

The participation of the owner of the house during the whole process was also one of the assets of the project. 

Thanks to his exchanges with the students he was able to participate on the realization of his project, he was 

able to gain confidence in bio based materials and, finally, embark on the realization of a straw earth extension 

of his house a few months later. 

 Conclusions 

The project showed that the energy renovation of housing buildings in suburban areas can be done with the 

use of natural and local materials. The implementation of these materials could also be an economical solution 

for low-budget owners.  The project made in cooperation of the householders themselves improves their trust 

in these materials. After this practical workshop, the students, trainees and the users of the houses themselves 

understood that the use of natural and local materials in a thermal renovation can reduce remarkably the energy 

consumption of a house and the greenhouse gas emissions for heating and cooling as well as improving the life 

cycle assessment of building’ materials.  

The project presented above can contribute to the requisite dissemination of the knowledge of all parts involved 

in order to distribute simple techniques concerning energy behavior and energy upgrade of buildings. The 
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students’ design and energy strategy propositions were measured and evaluated so the users could understand 

the energy saving possibilities. Part of the students design propositions was built in situ. 

The theoretical and aesthetical knowledge of the students was implemented in the construction with the help 

of the trainees. This helped in the exchange of knowledge of both parts, theoretical and practical with marvelous 

advantages for both of the parts. 

At last, the users of the houses had the opportunity to participate in all the process from the design to the 

construction; they are educated in terms of energy renovation strategies and in constructing by hand for their 

properties. These exchanges have enormous advantages in basic issues concerning the improvement of the 

poor construction quality of Greek houses with low energy consumption materials and the involvement of the 

users’ energy behavior during construction and energy actions during the operation of the house.    
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TÜKETİM TOPLUMUNDA YENİ YAŞAM MEKÂNLARI VE PROJE HAYATLAR 

ÖZET 

Kent, tarih boyunca toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda birçok yeniliğe ve sosyal hareketlere ev sahipliği yapmıştır. 
Modernleşmeyle başlayan ve küreselleşmenin yarattığı ivmeyle hızlanan dramatik sosyo-kültürel ve teknolojik değişimler, kenti de 
dönüştürerek ona yeni anlamlar kazandırmıştır.  Son yüzyıldır kent, hepsi birer tematik proje olan ultra tasarımlarla yeniden inşa 
edilmektedir. Bu tasarımlar farklı farklı yaşam tarzları vaat etmekte ve kendileri de çoğu zaman teatral oyunlar içinde 
kurgulanmaktadır. Tüketim toplumunda, kentsel dönüşüm ve yerleşim projeleri, bireylere nasıl yaşanılacağına dair yeni çerçeveler 
ve uygun roller sunar. Harvey, kentlerin bizler tarafından inşa edilen yapay çevreler olduğunu vurgular. Bu, bir anlamda geç-
kapitalist söylemin likit ve kuşatıcı bir şekilde her yere nüfuz ediyor oluşuna işaret eder.  Çalışma, geç-kapitalist düşünce ve 
değerlerin yeni yaşam alanı projeleri bağlamında tezahürünün, çeşitli “yeni yaşam mekânları” proje örnekleri üzerinden tanıtım 
metinleri aracılığıyla nasıl aktarıldığını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu mekânlar içinde sadece yaşlılara yönelik üçüncü kuşak yeni 
yaşam mekânları olarak da tanımlanabilecek iki proje de yer almaktadır. Modern zamanda aile yapısında ve tasarımında 
dönüşümler yaşanmış; yaşlılık, yaşlanma, yaşlı vb. kavramlar da yeni anlamlar kazanmış ve toplumsal yaşamı anlamada “yaşlılık”, 
“mekân”, “kent” vb. kavramlar önemli hale gelmiştir.  Yaşlı bireyler üzerinden inşa edilmekte olan yaşam tarzı ve tüketim kültürü, aile 
ilişkilerinin yeniden biçimlendirmektedir. Reklâm ve pazarlama sektörü, geleneksel kültürde yer alan kültürel kodları kullanarak yeni 
bir pazarlama retoriği oluşturmaktadır.   
Anahtar Sözcükler: Kent, Kentleşme, Geç-kapitalizm, Postmodernizm, Yaşlılık 

NEW LIVING SPACES AND DESIGNED LIFE IN CONSUMER SOCIETY 

ABSTRACT 

The city has hosted lots of social, political, cultural, economical innovations and social movements throughout history. Dramatic 
socio-cultural and technologic changes, which began with modernization and are speeded with the acceleration that is created by 
globalization, add new meanings to city by also transforming it. The city has been reconstructed with ultra designs each of which are 
thematic projects for the last century. Those designs promise different life styles and are mostly fictionalized in theatral plays. Urban 
transformation and settlement projects offer individuals new frames and proper roles about how to live. Harvey emphasizes that 
cities are artificial environments which are constructed by us. In one sense, it indicates that the late-capitalist expression pass 
through everywhere in a liquid and comprehensive way. In the study, the appearance of the late-capitalist thinking and values as 
part of new living space projects will be analyzed over some examples of “new biotopes” projects. These venues will also include 
two projects that can be described as third generation new living spaces for the elderly only. In Modern times there have been 
transformations in family structure and design, old age, aging, elderly etc. concepts have also form new meanings and in 
understanding social life “Old Age”, “Space”, “Urban” etc. concepts have become important.  The advertising and marketing sector 
creates a new marketing rhetoric using the cultural codes include in traditional culture. 
Keywords: Urban, Urbanization, Late-capitalism, Postmodernism, Old Age 
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GİRİŞ 

Kent olgusunun genelde, kapitalizmin gelişiminin sosyal, ekonomik, politik sonuçları üzerine kuramsal 

yaklaşımlar çerçevesinde, daha ziyade kentin ve kentliliğin değişen yapısı, bunların toplumsal yapı ve kültür ile 

ilişkileri kapsamında ele alındığı görülmektedir.  

Giddens, kentleşme ve kapitalizm arasındaki bağlantıyı açıklamak için işe modern öncesi kentler ile kapitalist 

kentleşme arasındaki karşıtlıkları tanımlamakla başlar. Giddens kentliliği toplumun daha geniş özellikleriyle, 

dolayısıyla da kapitalizmin oluşumunun ve gelişiminin getirdiği genel toplumsal ve siyasal dönüşümlerle 

açıklama eğilimindedir.  

“Kapitalizm öncesi toplumlarda kent devletin gücünün ve onun üretimsel, ticari etkinliklerin sınırlı bir kısmının 

merkeziydi; nüfusun büyük çoğunluğu tarımsal işlerle uğraşıyordu. Kapitalizmin ortaya çıkışı ve sanayi 

kapitalizmi biçiminde pekişmesi nüfusun kırsaldan kentsel çevreye büyük çapta hareketini gerektirdi. Bu 

hareket, hem kentin doğasındaki önemli değişimlerle ortaya çıktı hem de onların etkisiyle hızla gelişti”  

(Giddens, 2005:92). 

Kıray “Kentleşme Yazıları” adlı kitabında, kenti sanayileşmeyi referans alarak “tarımsal olmayan üretimin 

yapıldığı ve daha önemlisi hem tarımsal hem de tarım dışı üretimin dağıtımının kontrol fonksiyonlarının 

toplandığı, belirli teknolojik gelişme seviyelerine göre büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine 

varmış yerleşme biçimleri” olarak tanımlamaktadır (Kıray, 2007: 28). 

Küreselleşmenin ivme kazandırmasıyla yaşanan dönüşüm kentsel yapıyı da yansıyarak artık kent tanımlanması 

zor bir olgu haline gelmiştir. Farklı disiplinler tarafından yapılan anlamlandırmalar üzerine yapılan tanımlar 

arasında belirli bağlar olsa da kent üzerine uzlaşılmış bütüncül bir tanıma ulaşmak oldukça zordur. 

Sosyologlar, şehir plancılar, mimarlar, iktisatçılar, tarihçiler vb. her bir disiplin kente dair kendi kavrayışı 

üzerine bir tanım geliştirmiştir. Örneğin Harvey, “Sosyal Adalet ve Şehir” adlı kitabına, “Kent, kuşkusuz 

karmaşık bir şeydir” cümlesi ile başlar (Harvey, 2006: 181). 
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 Kentlerin bizler tarafından inşa edilen yapay çevreler olduğunu vurgulayan Harvey (2006), “Kentsellik, 

toplumsal sürecin özel bir eğilim biçimi olarak görülebilir” der. Ona göre bu süreç insan tarafından yaratılan, 

mekânsal olarak yapılandırılmış bir çevrede gelişir. Kent bu yüzden elle tutulabilir, inşa edilmiş bir çevre -

toplumsal bir ürün olan çevre- olarak görülebilir. Bu nedenle kentselliğe bir bütün olarak toplumda yerleşmiş 

ilişkileri yansıtan bir toplumsal ilişkiler kümesi olarak bakmak gerekir (274). Harvey’in bu analizi her kapitalist 

dönemde mekânın, üretimin büyümesini, emek gücünün yeniden üretimini ve karın azamiye çıkarılmasını 

kolaylaştıracak biçimde örgütlenmesine dikkat çeker. Zaman ve mekânın yeniden örgütlenmesiyle, kapitalizm 

bunalım dönemlerini yenebilmekte ve yeni bir birikim döneminin temellerini kurabilmektedir. 

Sonuç olarak kent, kültürel dönüşümlerin analizinin ayrılmaz bir parçası olarak tartışılmaktadır. Dolayısıyla 

modernizmin eleştirisinden bağımsız ele alınması mümkün değildir. Çeşitli yazarlar ister olumlayıcı bir bakış 

açısında, isterse olumsuz ret dilinde olsun, bugün insanlığın modernite sonrası yeni bir dönem yaşadığı 

konusunda birleşmektedir. Postmodern döneme ilişkin geliştirilmiş bu teoriler 'post-endüstriyel toplum’, 

‘post-modern toplum’, ‘enformasyon toplumu’,  ‘geç-kapitalizm toplumu’, ‘tüketim toplumu’,  ‘elektronik 

toplum’, ‘dijital toplum’ vb. gibi farklı tanımlamalarla adlandırılmaktadır. Tüm tanımlamalarda, sanayi devrimi 

sonrası enformasyon, tüketim ve teknoloji merkezli bir toplumsallaşmaya dikkat çekilirken, bu yeni dönem 

modernite sürecinde bir değişime işaret eder. Modernite burada, gelenekten kopuşu ve sosyoekonomik 

gelişiminin bireylere dayattığı yeni yaşam pratikleri ve tarzlarını ifade eder. Bu kopuşun etkisi çok farklı 

şekillerde tezahür eder ve modernizmde yansımalarını bulur;  

“Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve ideolojik sınırların ötesine geçer; 

modernliğin, bu anlamda insanlığı birleştirdiği söylenebilir. Ama paradoksal bir birliktir bu, bölünmüşlüğün 

birliğidir: Bizleri sürekli parçalanma ve yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına 

sürükler” (Berman,1994:11).  

Kent, Berman’ın anlatımında ifade bulan, modern olmanın gerçekleştiği kaotik yerdir ve aslında sorunlu bir 

değişimin kavşağındaki olgudur. Bu çalışmada, geç-kapitalist düşünce ve değerlerin yeni yaşam alanı projeleri 

tezahürü, çeşitli “yeni yaşam mekânları” bağlamında toplam altı proje üzerinden analiz edilecektir.  Makalede, 
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Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşan kentteki yeni yaşam mekânları üzerinden inşa edilmekte olan yaşam tarzı ve 

kültürü, tüketim toplumu eleştirisine dayalı olarak, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde pazarlanan, bazı 

inşaat/mimari projelerinin tanıtım metinlerine odaklanılmıştır∗. Sadece yaşlılara yönelik üçüncü kuşak yeni 

yaşam mekânları olarak da tanımlanabilecek iki (Proje 5 ve Proje 6) projenin yer alacağı çalışmada, bu 

projeler özelinde yaşlılık ve mekân algısı eleştirisi, içerik analizi kapsamında tematik analiz ile incelenerek 

alana yeni ve özgün bir tartışma imkânı sağlayacaktır. Yaratılan suni ihtiyaçlar, toplumsal yaşam içerisinde 

bireylerde yoksunluk hissiyatı oluşturmaktadır. Böylelikle kent yaşamında ve toplumsal yaşamda yeni bir kent 

ahlakı ortaya çıkmakta, bu toplumsal algıdaki ahlaki öğreti mekân üzerinden dönüşen toplumsal ilişkileri 

yeniden inşa etmektedir.  

Analiz, tematik olarak; ‘değişen mimarlık anlayışı’; ‘postmodern kentsel yaşam mekânları’ ve ‘yeni yaşam 

tarzları bağlamında inşa edilen karakter tipi’ başlıkları altında gruplandırılarak sunulmaktadır. Söz konusu 

gruplandırmada ele alınan bu temaların aslında birbiriyle farklı olmayıp, karşılıklı ilişkili olduğu gözlenmiştir. 

Kentten Yaşam Tasarımına Mimarlık ve Mimari 

Tarih boyunca toplumsal iktidar mücadelelerinin hem mecrası hem de bizatihi taşıyıcısı olan kentin, nasıl inşa 

edildiği ya da mekânlarının nasıl tasarlandığı önemli bir tartışma konusudur. Kapitalizmin gelişim sürecinde, 

mekânın kendisi metalaşmış ve sermaye birikim süreçleri açısından yaşamsal bir önem kazanmıştır. 

Lefebvre’in anlatımıyla, eğer kapitalizm 20.yüzyılı görebilmişse, bunu büyük ölçüde kent mekânını 

keşfetmesine borçludur (Lefebvre’den aktaran: Şengül,2009:16). Kapitalist sistemde rekabet edenler için 

kentin taşıdığı imaj önemli hale gelirken, yeni yaşam mekânları ve mimari, toplumsal ve bireysel dönüşümler 

bağlamında farklı disiplinlerin ilgi odağı olmuştur. Sosyo-ekonomik gelişiminin bireylere dayattığı yaşam 

şartlarına bağlı gündelik yaşam pratikleri ve tarzlarında belirginleşen bu değişim, özellikle son yüzyılda mimari 

ve mekân kent araştırmalarının merkezinde yer almaktadır. ‘Mimarlık, modernite ve mesken’ arasındaki ilişkiyi 

tartıştığı kitabında Heynen mimarlığı, hem dâhil olma hissini hem de modernite eleştirisini geliştirebilecek bir 

∗     Reklam metinlerinde geçen firma isimleri yerine “Proje 1”, “Proje 2”, “Proje 3” “Proje 4” , “Proje 5” ve “Proje 6”  şeklinde takma 
isimler kullanılmış ve bunlar metin içinde italik olarak gösterilmiştir. 
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konuma yerleştirir. Ona göre mimarlık; “kaçınılmaz olarak, modernite ile mesken arasında mevcut olan 

gerilimi ele almak zorundadır. Mimarlık, meskeni tasarlayıp şekillendirir; görevi, içinde mesken tuttuğumuz 

dünyayı cisimleştirmektir” (Heynen,2011: 35). 

Bu konuyu ele alan yazar ve düşünürler, mekâna mekân yoluyla hâkim olan mimarların, insan yaşantısı 

üzerinde de bu hâkimiyeti sürdürdüklerini, dikkat çekmiştir. Mimarlığın sadece barınma sorununu gideren, 

yaşam alanlarına optimum çözüm üreten bir meslek olmadığını, şimdinin içinden geleceği geçmişle bağlantılı 

olarak kuran bir meslek olduğunu anlatarak, mimarlığın gelecek tasarımı iddiasını tartışmaya açmıştır. Pichler, 

günümüz mimari projeleri için de geçerli olabilecek insandan kopuk hükmedici mimarlığa vurgu yaptığı 

metninde mimarlığı, birkaç kişinin güç ve özlemlerinin biçim aldığı bir meslek olarak tanımlamaktadır. Ona 

göre mimarlık, mekâna mekân yoluyla egemen olarak her şeye hükmeder (Pichler ve Hollein,1991 : 158). 

Kent kimliğinin oluşumunda mimari her dönem önemli bir olgu olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüzde 

mimarlar kent kimliğinin tasarımında daha önceki dönemlerde olduğu gibi baş aktör olarak işlev 

görememektedirler.  Kent kimliğinde daha ziyade ekonomi politik açıdan başka aktörlerin rol oynadığını 

görmekteyiz. Bu bağlamda kentin yeni muktedirler tarafından tasarlanan büyük bir şantiye olduğunu söylemek 

daha gerçekçi bir tespit olarak görünmektedir. 

Zanaatkârlıktan, uzman-tekniker’liğe mimarlık: 

Burada geçen yüzyıldan farklılaşan işleyişin öncelikle, mekân tasarımının artık radikal olarak sektörleşmesinde; 

endüstrileşmiş, kompleks ilişkiler içindeki inşaat şirketlerinin dev yatırımları haline gelmiş olmasında gözlenir. 

Bir anlamda mimarlık mesleği de kent planlaması ve yaşam alanları tasarımı yapan yatırımcı inşaat 

şirketlerinin ortaya çıkmasıyla, ‘sanatçılık’tan, ‘uzman-tekniker’e doğru adeta bir değişim göstermiştir. Bir 

inşaat firma sahibinin kendisinin oynadığı reklam filmi, bu yeni ilişkiyi açıkça göz önüne serer. Müteahhit, 
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aklındaki projeyi bir türlü kavrayamamış mimarların çizdiği projeleri elinin tersiyle iterek gerçek muktedirin 

kendisi olduğunu ortaya koyar1.  

20.yüzyıl mimarlığının dönem mimarları tarafından tartışıldığı kitabın bir diğer yazarı Walter Gropius’un metni

ise “Mimarlık nedir” sorusu etrafında şekillenmektedir. Groupius, (1991:33) döneminin mimarisinde yok olan 

sanatçı ruha ve hayal gücüne dikkat çeker ve bunun yabancılaşmaya neden olduğunu söyler. Yabancılaşmayı 

aşmanın tek yolu tekrar zanaata dönmektir.  

Bir yüzyıl önce mimarlık ve tasarım ile ilgili hararetli bir şekilde tartışılan bu konuların artık gündemde 

olmadığını; inşaat projelerinin ön plana çıktığı günümüzde mimar ve müteahhitlerin, insanlara sadece 

barınacakları bir mekân değil, yeni yaşam tahayyülü ve taahhüdü sunduğunu görüyoruz. En ilkel duygusal 

yaşamı güdülendirebilecek alışkanlıkları yaratmak üzere binlerce kez yinelenen savsözler (sloganlar) gerçekten 

güçlüdür. Kent bunların ayrıcalıklı dağıtım yeridir (Laborit,1990: 158). 

İncelenen reklam ve tanıtım kampanyalarının yeni yaşam tahayyülü ve taahhüdüne dayalı sloganları şöyledir: 

 “Yaşam Mimarınız” (Proje 1) 

 “Hayata ve İstanbul’a bakış açınız değişecek!” (Proje 2) 

 “Hayatın tüm mutlulukları burada...” (Proje 3) 

 “Boğaz’ın incisi Çengelköy’de dününüz yarınınız Boğaz” (Proje 3) 

 “Herkese göre değil sadece size göre bir hayat” (Proje 3) 

 “Sandalla komşu ziyareti çok yakında” (Proje 3)

 “Prenses Adaları ve İstanbul’un cezbedici manzarası sakinlerine doğal bir terapi sunuyor.” (Proje 2)

 “…Ve sizden başka her şeyi gölgede bırakan Yapı. Sizce hayatta ikinci olmanın bir anlamı olabilir mi?”

(Proje 4) 

 Tüm bu özlemleriniz ve sizin için Proje 6’yı kurduk (Proje 6)

 Sizin için hayat yeniden başlıyor (Proje 5)

1-Mimar ve Mühendisler Grubu’nun 09.11.2012 tarihinde, ‘Kibrin ve Ayrışmanın Kalelerini İnşa Etmeye Hayır’ başlıklı Basın 
Açıklaması söz konusu reklama ilişkin bir manifesto niteliğindedir.  
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Bir mimari proje olarak ehlileştirilmiş, güvenli doğa: 

Yeni yaşam mekânlarında değerlendirdiğimiz bu durumu, John Urry 1970’lerin sonu ve 1980’lerde ekonomik 

açıdan neredeyse her alana nüfus etmiş olağanüstü bir dönüşüm bağlamında açıklar. Bu dönüşüm temelde, 

doğanın dönüştürülmesini ve çevrenin, insan tarafından ehlileştirilecek veya tahakküm altına alınacak bir 

“özgürsüzlük” alanı olarak kavramsallaştırılmasına yansımaktaydı (Urry, 1999: 10-12). 

İncelenen tanıtım metinlerinde insan-doğa ilişkisinin pazarlama retoriğindeki temel tema olduğu gözlenmiştir. 

Nitekim tüm projelerde kurgulanmış bir doğa ve cennet vaadi ön plandadır. Aşağıdaki çeşitli proje tanıtım 

metinlerinden örnekler konuyu açıklamaktadır: 

 “İstanbul’un büyüleyici, rengârenk çiçeklerle bezenmiş ada konseptini yemyeşil bir manzara ile

buluşturan Proje 3, farklı ağaç ve bitkileri barındıran eşsiz peyzajı, biyolojik gölü ile ayrıcalıklı bir yaşam alanı 

sunuyor”  

 “Proje 3’ün Peyzajı dört mevsimi doyasıya yaşamanız için özenle tasarlandı. Özel tasarımlarıyla dikkat

çeken meydanlar, ilkbahar ve sonbaharın eşsiz renkleriyle donatıldı…Rengarenk çiçekler, göz alıcı bitkiler ve 

meyve ağaçlarıyla oluşturulan bahçelerin her biri huzurlu birer durak”  

 “Suyu yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getiren, doğanın muazzam dengesini koruyarak

kusursuz bir mimari yapıya sahip bu eşsiz projeyle birlikte eskisinden çok daha özel bir şehir artık Ankara.” 

(Proje 3) 

 “Proje 3’ün hayat kaynağı olan su, bütün ihtişamıyla hayatınıza giriyor ve Gaziantep'e deniz yaşamını

getiriyor… Gaziantep'te artık sahilde yaşayabilirsiniz… Göl kenarında konumlanmış meydanlar, kıyı bahçeleri 

ve tematik bahçeler göz kamaştırıyor”.  

Reklam ve tanıtım kampanyalarında ‘cennet mekânlar’ tematik olarak projelendirilirken, bu yaşam alanlarının 

ayrıcalıklı sakinlerinin ihtiyaç duydukları her şeyin düşünüldüğü, dolayısıyla bir anlamda ihtiyaçların da 

tasarlandığı görülür. Kişinin kendinden bir şeyler koyabilmesinin ya da kendini geliştirebilmesinin imkânsız 

olduğu tamamlanmış mekânlarda yaşayanları, Adorno evsizler olarak tanımlar. Artık içinde büyüyüp gelişilen 

geleneksel evlerin çekimini yitirdiğini “bir tabula rasa üzerinde inşa edilen o modern, işlevsel konutların ise, 
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uzmanların zevksizler için imal ettiği, içlerinde yaşayanlarla hiçbir bağlantısı olmayan yaşama kutuları” 

olduğunu ifa eder. Bu durum bugün bireyin “kendi mülkü karşısında düştüğü zor durumu biraz olsun gösterir 

-hala herhangi bir mülkü kalmışsa tabii-” (Adorno, 2000: 39-41). Adorno’ya göre modern kent sakini tasarım

harikası yaşam mekânlarına taşınırken aslında evsiz kalarak pek çok değerini de yitirmektedir. 

Yaşlılığın Aileden Dışlanması: Nostaljinin Proje Hayatlar Olarak Pazarlanması: 

Yaşlanma, yaşlılık, yaşlı kavramları günümüzde yeniden tasarlanmaktadır. Bu kavramlara ait farklı 

tanımlamalar geniş bir belirsizlik alanı ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Kalınkara’ya göre “Yaşlılık, 

insan yaşamının son aşaması ve bireyin ileri yaşlanma devresi olarak kabul edilir. Yaşlanma ise insanın 

doğumundan ölümüne kadar devam eden doğal ve kaçınılamaz bir süreçtir. Dolayısıyla bireylerin fiziki ve 

ruhsal güçlerinin geri dönülmez bir şekilde kaybolması sürecidir (2016:7-8)”. Dünya nüfusunun yaşlanması, 

geç-kapitalist toplumlarda pazarlama faaliyetlerini de doğrudan etkileyerek yaşlı nüfusu hedef kitlesi haline 

getirmiştir. Yaşlılık ve yaşlanma kavramları kentleşmenin dönüşüme uğradığı bu zamanda, reklamcılık ve 

pazarlama retoriğinin kuşattığı yeni bir tanımlamanın içerisinde sunulmaktadır. Bu çalışmada odaklanılan Proje 

5 ve Proje 6 tanıtım metinlerinde, aile kavramında yaşlılık, yaşlanma ve yaşlı kavramlarının yeniden inşa 

edilerek geleneksel değerlerin ötesinde ailenin birer ferdi olarak değil, mekân olarak aile ortamından 

“dışlanmış” ancak bunu sanki ailenin bir öznesi olarak yeniden kurgulandığı bir pazarlama retoriği ile 

sunulduğu anlaşılmaktadır.  

 Tüm imkanlar elimizin altındayken, hayata yeniden başlayacağız (Proje 5)

 Yemek, temizlik, alışveriş gibi yüklerden kurtulup sosyal hayatımızı da dolu dolu yaşayacağız. (Proje 5)

 Sizin için hayat yeniden başlıyor (Proje 5)

 Hayata yeniden başlamak için. (Proje 5)

 Proje 5’in sosyal alanları, aktivite merkezleri, kişiye özel yemek mönüleri, 7/24 sağlık hizmetiyle

güvende ve iyi yaşayın, genç hissedin. (Proje 5) 

Metinlerde üretilen dilde, “sosyal hayatımız”, “dolu dolu yaşayacağımız” gibi hedef kitlenin ağzından “özdeşlik 

kurmacası”  ile Bourdie’cu bir ifadeyle illusio (çıkar) ile oyun yeniden kurulmaktadır.   
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 Nerede o eski güzel günler (Proje 6)

 İyi günümüzü, kötü günümüzü komşularımızla paylaşırdık (Proje 6)

 Kuş cıvıltılarının eşlik ettiği yürüyüşlerimiz olurdu (Proje 6)

 Tüm bu özlemleriniz ve sizin için Proje 6’yı kurduk (Proje 6)

 En güzel yaşamayı büyüklerimizin hak ettiğine inanıyoruz. Onların geçmiş özlemlerini ve tüm

ihtiyaçlarını göz önüne alarak Proje 6’yı geliştirdik. (Proje 6) 

 Köyde bir gün: (Proje 6)

 Torununuz ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. (Proje 6)

 Piknik alanında ailece barbekü yapabilirsiniz (Proje 6)

 Özel sinema salonunda sinema keyfi yapabilirsiniz. (Proje 6)

Proje 6’nın yukarıda alıntılanan tanıtım metinlerinde; nostalji vurgusunun ön plana çıktığı görülmüştür. 

Güven, sağlık, keyif, konfor, huzur gibi kavramlara atıf yapılarak eskiye duyulan özlem yeni yaşam mekânları ile 

pazarlanmaktadır.  Ancak eski ve yeni arasında kurulmaya çalışan ayakları yıkık köprüde yeniden başlamak gibi 

pazarlama stratejileri uygulanırken, atlanılan önemli noktalardan biri de insan yaşamında vazgeçilmez olarak 

yer alan alışkanlıklardır. “Bir mekânı ev yapan dört duvar değil, onun içinde ve etrafında gelişen 

alışkanlıklardır… Daha genç insanlar alışkanlıkların oranını daha düşük tutabilirler fakat insan yaşlandıkça 

yaşamı bütünüyle alışkanlıkların denetimine girer, çevresini değiştirmek, alıştığı bir kişisel muaşeretten 

kopmak, alışkanlığa dönüşmüş bir ilişkiden ayrılmak o oranda köksüzleştirir onu” (Schmid ,2018:38-39). 

Postmodern Parodi Sahnesi Olarak Kent 

Kentsel mekân modern akışkan hayatlarımızın hem bağlamıdır hem de kendisi bu akışkanlığı taşır. Bauman 

biraz daha ileriye giderek modern kentleri akışkan toplumun “kötü imal edilmiş ya da deforme ürünlerinin 

çöplüğü ”ne benzetir  (Bauman, 2012a: 162). 

Günümüzde fantastik Disney Dünyası benzeri yeni yaşam alanları, sunduğu farklı seçeneklerle birbirleriyle yarış 

eder durumdadır; isterseniz İstanbul Boğazı’nda ya da Venedik’te,  isterseniz Ege’nin şirin beldelerinden 

birinde, isterseniz bir Osmanlı sarayında, isterseniz de kenti yukarıdan seyredebileceğiniz bir rezidansta 
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yaşama fikri ütopik olmaktan çıkmış görünüyor. Yüksek binalar arasında gölde sandal sefası artık kimse için 

anlamsız ya da akıldışı kabul edilmiyor. Her yerden ödünç alınmış; otantik, yeni Osmanlı tarzında ya da ultra 

modern, egzotik, folklorik, fütürist ya da ekolojik tüm göstergelerin bir arada oluşu ile karşı karşıyayız. 

Baudrillard’ın (2004), “kitsch” ya da “gadget” olarak tanımladığı postmodern kültürün yeni söylemi nadir, 

kıymetli, benzersiz nesneye, yeniden “faydasız ve işlevsiz bir değer” kazandırır. Aşağıdaki örnek, yeni yaşam 

tasarımlarında nasıl bir kitch kültüründen hareket edildiğini ve bunların bir oyun, yani Baudrillard’ın terimiyle 

nasıl bir gadget olarak sunulduğunu göstermektedir: 

 “Hayat bir oyun alanıysa, sahanız hazır. Siz hayat oyununuzu nasıl tasarladıysanız, nasıl

kurguladıysanız öyle oynayın. Biz Proje 4 ’te size, hayatınıza değer katacak tüm ayrıntıları, olabilecek en özenli, 

en titiz biçimde düşünülmüş olarak sunuyoruz.”  

Orijinal ve hakiki olanın karşısında kendi gerçekliğini kuran her türlü simülasyon, insanlar için çok daha ilgi 

çekici olmaktadır. İnsanlar simüle edilmiş, Ritzer’nin ifadesiyle (2000) “büyülü ortamlar”ı hakiki 

dünyadakilerden daha seyirlik bulmaktadır. Yeni yaşam mekânlarının hepsinde ortaklaşan en temel 

karakteristik hiç kuşkusuz bizi büyüleyebilme potansiyelleridir. Değerlendirme için incelediğimiz tüm proje 

tanıtımlarında büyüleyici fantastik öğelerin fazlasıyla kullanıldığı görülmüştür. Aşağıda sıradan hayatlarımızdan 

sıyrılma imkânı tanıyan masalsı bir yaşam taahhüdü vaat eden örnekler bulunmaktadır: 

 İstanbul’un büyüleyici, rengârenk çiçeklerle bezenmiş ada konseptini yemyeşil bir manzara ile

buluşturan Proje 3, farklı ağaç ve bitkileri barındıran eşsiz peyzajı, biyolojik gölü, sosyal tesisi ve Proje 3 Hobi 

Kulübü ile ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunuyor.   

 Özgürlük, uçup gitmek midir uzaklara? Yoksa terk edememek midir Boğaz'ın mavisini? Proje 3 
özgürlük,

her güne eşsiz Boğaz manzarasıyla uyanmak ve denizin kokusunu içinize çekmektir. Ve tüm sırlarınızı sermektir 

bulutların üstüne. Şairlere, yazarlara ilham veren muhteşem güzelliği yaşamınıza ortak edin… Günün her saati 

İstanbul'u dinleyin gözleriniz kapalı. 

 Artık şehrin kalabalığını ve gürültüsünü geride bırakabilirsiniz.
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Eşi benzeri olmayan Kelebek şeklinde göl görmeye alışık olmadığınız bir manzara sunuyor. Kendini 

temizleyebilen biyolojik göl çevresindeki çeşit çeşit çiçekler ve bitkilerden oluşan özel peyzajıyla ayrıcalıklı 

bir yaşamın kapılarını aralıyor… Proje 3 dünyasına adım attığınız andan itibaren günlük hayatınızın 

stresi ve koşuşturmacası yerini doğayla iç içe bir dinginliğe bırakacak.  

 Her şey ama her şey gölgede kalacak. Mimaride yaşam biçiminde artık referanslar değişiyor.

İstanbul’un çatısı Proje 4. Önünüzde İstanbul yanınızda orman, siz hayatın tam ortasındasınız. 

 Proje 5’ in sosyal alanları, aktivite merkezleri, kişiye özel yemek mönüleri, 7/24 sağlık hizmetiyle

güvende ve iyi yaşayın, genç hissedin. 

Aşağıda Ritzer’in ifadesiyle büyüsü kaybolmuş dünyamızda yeniden büyülenme imkânı sunan imgesel mekânların 

tanıtım örnekleri yer almaktadır: 

 “…Eski İstanbul'un güzellikleri tüm ihtişamıyla tekrar tekrar yaşatılıyor.” (Proje 3)

 “Tıpkı bir tekne gibi suyun üzerinde yükselen eşsiz mimari ve denize sıfır konumlu Proje 3 ’ te geniş

yeşil alanlar ve su alanları projenin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.” 

 Proje 3 ’de kendiniz ve aileniz için düşlediğiniz her şey gerçek olacak.”

 “Proje 3 : Hayata ve İstanbul’a bakış açınız değişecek !

 Görenlerin hayata ve İstanbul’a bakış açısını değiştiren Proje 3 ’ün tasarımında, özel işlemesi

benzersizliğin ve değerin sembolü elmastan ilham alındı. Her ayrıntısı elmas titizliğiyle tasarlandı.” 

 Yemek, temizlik, alışveriş gibi yüklerden kurtulup sosyal hayatımızı da dolu dolu yaşayacağız. (Proje 5)

 Kuş cıvıltılarının eşlik ettiği yürüyüşlerimiz olurdu (Proje 6)

Modern Kent Tasarımlarında İnşa Edilen Yaşam Tarzı Bağlamında Benlik ve İnsan İlişkileri 

Fiziksel, toplumsal ve sosyo-kültürel çevre olarak birey davranışlarını biçimlendiren en önemli etmen olan 

kent, Chicago Okulu temsilcilerine göre bir düşünüş biçimidir ve kentsel kişiliğin psikolojik temeli “sinirsel 

uyarıcının yoğunlaşmasında”, “devingenlikte” ve “yer değiştirmede” görünür hale gelir. Çözülme, marjinallik, 

kültürleşme, kültürel özümsenme belirtileriyle bir “toplumsal laboratuvar” olarak anılan ve bir devingenlik yeri 

olarak kent, Chicago Okulu’nun öncelik verdiği gözlem alanıdır (Duru ve Alkan,2002: 11-12). 

224

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



Simmel modern kent bağlamında “metropol tipi bir kişilik”ten söz eder. Metropol her zaman para 

ekonomisinin merkezi olmuştur. Para ekonomisi ile zihnin egemenliği de birbirine derinden bağlıdır. Bu 

ilişkide metropol tipi kişi, yüreğiyle değil, zihniyle tepki gösterir. 

“…Bu nedenle metropol insanı etrafındaki kimseleri satıcı ya da müşteri, hizmetçi, hatta çoğu kez ilişki kurmak 

zorunda olduğu kişiler olarak görür” (Simmel, 2008: 88). 

Kısacası kent bağlamı, insanın duygu dünyasını, arzularını, kendini ve diğerini algılayışını, yani bir hissiyatı 

belirler. Bir anlamda bu yaşam tarzı, narsisizm kültürünün yarattığı bir üründür ve hem sakinlerinin benliğini 

hem de kişiler arası ilişki biçimlerini ve rolleri tanımlar (Lasch, 2006). 

Bu çalışmada odaklanılan projelerin tanıtım metinlerinin narsist bir benlik prototipine hitap ettiğini görürüz. 

Aslında bu söylem narsist benliği pekiştirerek inşa ederken, aynı zamanda kendisi de narsisizm kültürünün 

içinde anlam kazanır.   Aşağıdaki reklam ifadeleri, bireyi dünyanın merkezine koyan bir söylemi 

örneklemektedir: 

 “Bırakın, dünya sizin çevrenizde dönsün… Sizi dünyanın merkezindeymiş gibi hissettirecek bu dünya

nasıl olmalı?... Kendini dünyanın merkezine koyanlar, dünyayı da çevrelerine kurarlar.” (Proje 4) 

 “Proje 4’te yaşayacakların kendilerine verdiği değerin geçici bir heves olmadığını bildiğimiz için…”

 “Herkese göre değil. Sadece size göre bir hayat.” (Proje 4)

 “Yalıda kendi saltanatınızı kurun...” (Proje 2)

 “Her şey ama her şey gölgede kalacak. Mimaride yaşam biçiminde artık referanslar değişiyor.

İstanbul’un çatısı Proje 4 önünüzde İstanbul yanınızda orman, siz hayatın tam ortasındasınız.” 

 Tüm imkanlar elimizin altındayken, hayata yeniden başlayacağız (Proje 5)

Mekânların homojenleştirildiği kentin kozmopolit doğası bir paradoksa işaret eder. Giderek daha yoğun olarak 

yaşam mekânları birbirinden çeşitli eksenlerde ayrışırken, ayrışan birimler kendi içlerinde 

homojenleşmektedir.  Bauman’a göre (2012a), insan hareketliliğinin yanı sıra karmaşık kent mekânlarında 
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aktörlerin, durumların ve dekorların hızlı değişimi, konut bölgelerinin ve kamusal alanların birbirinden tecrit 

edilmesi, farklılığa hoşgörüyü azaltır ve böylelikle miksofobik (melezlik fobisi) tepkiler artar (154-159). 

Fearhstone (2005:166) mimari ve sanatın, gündelik tüketim kültüründen alıntılar yaparak, “yapay olanın 

‘gerçek ’ten daha gerçek olduğu” postmodern kentler ürettiği bir süreçte kentli insanların da bu dokunun 

doğal bir bileşeni olarak kitle toplumu bireyi ve kitle kültürü tüketicisi olduğuna dikkat çekerken, bir bakıma 

Adorno’nun yazılarında somutlaşan modern kentin yabancılaşmış bireyini anlamaya çalışır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Son dönem fantastik tanıtım kampanyalarıyla karşımıza çıkan yeni yaşam konutları, bireysel hayatlarımızdaki 

kuşatıcılığı açısından olduğu kadar içinde yaşadığımız dönemin temel değer ve meselelerini anlamamız 

açısından da dikkate değerdir. Birbirine benzeyen bu yaşam mekânları aslında çok geniş bir perspektiften bize 

günümüz toplumunu analiz imkânı sağlar. Kentsel dönüşüm açısından da ele alınabilecek yaşam mekânları, 

siyasal, sosyal, kültürel ya da ekonomik pek çok farklı temel alanla ilişkilendirilebilecek önemli bir olgu haline 

gelmiştir. 

Kentler maddi dünya ile zihinsel dünyanın karşılıklı birbirlerini inşa ettikleri, aynı zamanda toplumsal ilişkilerin 

şekillendiği yerlerdir. Diğer yandan, tasarlanmış çevre ve mekân, “toplumsal düzenin salt bir temsili ”nden ya 

da toplumsal ilişkilerin ve eylemlerin gerçekleştiği “salt bir çevreden” daha fazlasını ifade eder. Fiziksel ve 

uzamsal yapı, toplumsal ve kültürel varoluşu temsil ettiği kadar, kendisi de etkileşimlere dahil olup, onları 

fiilen de oluşturur. Diğer bir ifadeyle toplum büyük ölçüde yarattığı yapılar ve mekânlar aracılığıyla inşa olur 

(King, 1998: 188-189). 

Çalışmada ele alınan projeler analiz edildiğinde tematik olarak, ‘değişen mimarlık anlayışı’, ‘postmodern 

kentsel yaşam mekânları’ ve ‘yeni yaşam tarzları bağlamında inşa edilen karakter tipi’ başlıkları altında; “yeni 

yaşam tahayyülü ve taahhüdüne dayalı, ehlileştirilmiş güvenli doğa vurgulu, narsisist benliği pekiştirerek inşa 

eden” alt kategorilerde gruplandırılmıştır. Analiz kapsamında, inşaat sektörünün çeşitli markalar altında 

piyasaya sunduğu yeni yerleşim projelerinin, birçok bakımdan geç-kapitalist düşünme ve yaşam tarzını 
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yansıttığı ve onun paradokslarını farklı söylemleriyle proje tanıtım metinlerine taşındığı tespit edilmiştir. 

Çalışmada yer alan iki proje (Proje 5 ve 6) özellikle yaşlıları hedef almakla beraber reklam retoriği ve sunduğu 

yaşam tarzı bağlamında genç ve orta kuşağa hitap eden diğer projelerin tema ve alt kategorileriyle gösterdiği 

benzerlik dikkat çekicidir. 

Küresel ölçekte değişmekte olan yaşlılık ve yaşlıların toplumlardaki yeri ve anlamı kaçınılmaz olarak yaşlılık 

kültürlerini etkileyecek ve birey, aile devlet ve piyasanın yaşlılara ilişkin rolünü ve sorumluluklarını yeniden 

tanımlayacaktır. Aynı zamanda yaşlanma ve yaşam seyri ile ilişkilendirilebilecek değer ve kavramların da 

yeniden gözden geçirilmesine neden olacaktır (Duben, 2018:72). 

 Bu çalışmada kenti ve yeni tasarımlarını postmodern olgular olarak ele alırken yeni yaşam mekânlarının 

eklektik yapısıyla, adeta bir oyun alanı şeklinde kurgulandığına dikkat çekmeye çalıştık. Bu kurgulanmış yapay 

çevre, Sennett’e göre, “tüketim ve turizmin sahnesidir” (Sennett,2002:11). Sennett, kentin böylesine bir yaşam 

sahnesine indirgenmesinin rastlantısal bir olgu olmadığını iddia eder. Bu görünümüyle kent, geç kapitalizmin 

mantığında kurulmakta ve sakinlerini de yeni bir değer alanına, etkileşimler düzlemine, kısacası bir yaşama ve 

varoluş biçimine taşımaktadır.  
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21. YÜZYILIN EV/KONUT KAVRAMINA İTİRAF FİLMİ ÜZERİNDEN BAKIŞ

ÖZET 

“Ev” ve beraberinde gelen “konut” kavramı, 20. yüzyılın ilk yarısında, bir nesne olarak popülerleşmeye başlamış ve modernizmin mimarlık 
ortamını belki de en domine eden öğesi halini almıştır. Bunun nedeni ise, bu dönemde, bireyin duygu dünyasının bir parçası olan ev yerine 
hem üretim hem tüketim nesnesi olan ve rasyonalize edilerek standartlaştırılan konut kavramına odaklanılmasıdır. 20. yüzyıl boyunca pek 
çok tartışmada, farklı çerçevelerde rol almış ev ve konut kavramlarına ilişkin algı özellikle 20. yüzyılın sonunda ve 
21. yüzyılda değişmeye başlar. Yeni barınma alternatifleri öne çıkarken ev ve konut’a yüklenen misyonlar, “güvenli, huzurlu yaşama alanı” 
iddiası da sorgulanır. Hatta, 21. yüzyılla birlikte evin ya da konutun tekinsiz ve huzursuz atmosferinin altı çizilir. 
Bu durum elbette mimarlığa ve mimarlığın gündelik hayata yansımasının sahnelendiği sinemaya da etki eder. Bu noktada, yeni Türkiye 
sinemasının öncülerinden yönetmen Zeki Demirkubuz’un gerilimin temsilcisi olan sinemasal mekânları, özellikle konutları oldukça önemli
ve incelenmeye değerdir. 
Bu çalışma kapsamında, 21. yüzyıldaki yeni konut algısını yansıttığı düşünülen, ev ve yuva atmosferini sorgulayan Demirkubuz’un 2001 
yılına tarihlenen İtiraf filmi incelenir. Ayrıca bu filmdeki konut, Demirkubuz’un diğer filmlerindeki konutların genel mekân algısı ve 
atmosferi ile de karşılaştırılarak analiz edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Zeki Demirkubuz, ev, konut, sinema, tekinsiz 

A GAZE TROUGHT THE FILM; İTİRAF (CONFESSION) ON THE NOTION OF HOME/HOUSE in 21TH CENTURY 

ABSTRACT 

The notions of “home” and “house” had started to be popular in the first half of the 20th century as a product and later it had become the 
most dominating feature of modernism in the context of architectural practice. The reason is the focus on the notion of house that had 
become standard through a rationalization process and had become the object of production and consumption instead of the home that 
is a part of human’s psychology. The perception of the notions of “house” and “home” through different perspectives have started to 
change at the end of the 20th century and in the 21st century. While new accomodation alternatives come to the fore the mission of the 
notions of “home” and “house” such as being a “safe and peaceful living space” is investigated. Infact, the uncanny and peaceless 
atmosphere of the home or house is highlighted in 21st century. 
That, for sure, effects architecture and cinema that stage the reflection of architecture to daily life. At this point, the cinematic spaces - 
especially houses- of Zeki Demirkubuz, one of the prominent directors of new Turkish cinema, that represent the severe tension are quite 
important and noteworthy to examine. 
In the context of this study, the movie; Itıraf (2001) by Demirkubuz that examines the atmosphere of home and nest and reflects the new 
perception of residential culture in 21st century is analyzed. Besides, the house in the film is being compared with the other houses in 
Demirkubuz’s other films through a perception on spatial organization and atmosphere of the space. 
Keywords: Zeki Demirkubuz, house, home, cinema, uncanny 
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21. YÜZYILIN EV/KONUT KAVRAMINA İTİRAF FİLMİ ÜZERİNDEN BAKIŞ

“Sokağa çıkmak intihar. Ama evde kalsanız ne olur, Mr.Tyler, evde kalsanız ne olur. 

Bitmek bilmez bir yok oluş.” (Beckett, 1998) .

İnsanların hayatında sosyal, kültürel pek çok bağlamda önemli bir rolü olduğu söylenebilecek “ev” kavramı 

pek çok farklı kültürde, asırlardır varlığını farklı anlamlarla sürdürmektedir. Arda İnceoğlu, küçük ölçekli ve 

kolektivist toplulukların, ev kavramını “dünyanın tamamı” ya da “dünyanın merkezi” gibi ele aldığına işaret 

eder (İnceoğlu, 1999). Farklı kültürel ve sosyolojik bağlamlarda irdelenebilecek ev kavramı, bu yazı 

kapsamında, güven-korunma, sığınma, konfor, süreklilik, mahremiyet gibi pek çok özellik içeren (Somerville, 

1997) ve fiziksel bağlamın dışında sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik etkileşimleri içeren bir yapıya işaret 

eder. Bu noktada Carole Despres’in, kullanıcıların söylemleri üzerinden ev kavramını analiz ettiği çalışması 

önem kazanır. Despres, evin, kişisel özellikler ve deneyim, mahremiyet gibi ideolojik söylemler ile 

tanımlandığını belirtir (Despres, 1989). Bu tanımlamanın ideolojik söylem kısmı, özellikle mahremiyet olgusu 

dikkat çekicidir çünkü ev kavramının 20.yüzyıla kadar mimarlık pratiğinde popüler bir konu olmayışının ya da 

mimarlık tarihi yazımında, evlerin, kamusal yapılara oranla geride kalışının nedenlerinden birisi bu 

mahremiyet olgusudur. 

Ayrıca 20.yüzyılda mimarlık pratiğinde ele alınan ev kavramı, daha önceki ev kavramından, örneğin 19.yüzyıl 

evinden oldukça farklıdır. Beatriz Colomina’ya göre, 19.yüzyıl ev kavramında bulunan -mahrem bir alana- 

sığınma olgusu, 20.yüzyıl evinde artık yoktur (Colomina, 2007, 298). Bu durumun 20.yüzyıl modernizm 

düsturuyla üretilen karşılıklarından birisi ise cam ev(ler)dir (Şumnu, 2018). Bu evler, mahremiyet olgusuna hiç 

odaklanmadığı gibi adeta birer teşhir ünitesine dönüşmüş ve böylece 19.yüzyılın korunaklı, güvenli ev 

algısından kopmuştur. Bu noktada, ev kavramının mahremiyet odaklı tanımlarının, bu modern 20.yüzyıl eviyle 

örtüşmediği ve 20.yüzyıl mimarlık pratiğinde artık yeni bir evden bahsedildiği söylenebilir. Cam ev modern 

mimarlıkta olduğu kadar edebiyatta da karşılık bulur. Örneğin Zamyatin’in “Biz” romanında ev, insanların 

birbirinden hiçbir şey sakla(ya)madığı cam strüktürlerdir (Zamyatin, 2011). 

Yine 20.yüzyılda, farklı pek çok yazar evin varlığını sorgulamaya, evsizlikten söz etmeye de başlar. Bu yazarların 
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en önemlilerinden biri olan Martin Heidegger, “İnşa Etmek, Mesken Tutmak, Düşünmek” isimli makalesinde 

bu duruma değinir ve insanın barınabilse dahi mesken tutamayacağını yani evsiz kalabileceğini iddia eder 

(Heidegger, 1971). Barınma ancak mesken tutamama ile tanımlanan ve 20.yüzyılda deneyimlenen yeni evin 

böylece konut kavramını işaret ettiği söylenebilir. Çünkü konut, rasyonalize edilerek standartlaştırılan bir 

nesnedir, ev kavramının içerdiği psikolojik ve sosyal bağlamı içermez. Bu durumun nedeni ise, modernitenin, 

duygu dünyasının bir parçası olan “ev” kavramını yalnızca işlevsellik üzerinden çekirdek aile için tanımlamaya 

çalışması (Ünsal Gülmez, Ulusu Uraz, 2010) ve bunun sonucunda hem üretim hem tüketim nesnesi olan işlev 

odaklı “konut” kavramına odaklanmasıdır. 

20.yüzyıl boyunca pek çok tartışmada, pek çok farklı çerçevede rol almış ev ve konut kavramlarına ilişkin algı

ise özellikle 20.yüzyılın sonunda (1990’lı yıllarda) ve 21.yüzyılda neredeyse tamamen değişmeye başlar. Artık 

hem yeni barınma alternatifleri, hem geçici senaryolar öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra, bu kavramlara 

yüklenen aşkın “yuva” misyonu, “mutluluk mekânı”, “güvenli, huzurlu yaşama alanı” gibi alışıldık geleneksel 

karşılıklar modern dünyada sorgulanabilir bir hal alır. 

Bu noktada, evin mutluluğun mekânı olduğu ya da evin “bizim ilk evrenimiz” olduğu gibi düşüncelerin 

(Bachelard, 2018) özellikle 21.yüzyılla birlikte epeyce değiştiği söylenmelidir. Son yıllarda, ev olgusu ve konut 

kavramı kuramsal bağlamda ve fiziksel bir ürün oluşturma anlamında mimarlık, sosyoloji, edebiyat, sinema 

gibi pek çok farklı alanda ele alınmaya başlanmış ve bu çalışmalarda kimi zaman evin ya da konutun tekinsizliği 

işlenmiştir. Anthony Vidler’in mimarlıkta ve iç mekânda tekinsizi aradığı kitabı (The Architectural Uncanny, 1994), 

Umut Şumnu’nun, Freud’ün tekinsiz evi üzerinden yaptığı okuma (2018), Nilüfer Talu’nun evi bir arzu nesnesi 

olarak ele aldığı çalışması (2012), ve Rachel Whiteread’in “Tekinsiz”1 isimli sanat ürünü tekinsizliğin mimarlık 

üzerinden ele alındığı önemli metinlerdendir. 

Bunlara ek olarak, Türkiye’den de Nurdan Gürbilek’in “Ev Ödevi” isimli kitabı oldukça ufuk açıcıdır çünkü yazar 

“huzurlu ev” kavramını yeniden tartışma sahnesine alır ve Tezer Özlü, Latife Tekin, Yusuf Atılgan gibi pek çok 

isim aracılığıyla modern dünya anlatılarında, evin buhran mekânına evrildiğinin altını çizer. Gürbilek ayrıca 

1- Daha fazla bilgi için bkz: http://www.damonart.com/myth_uncanny.html
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modernizm öncesinde, pek çok yazar tarafından gece vakti kilitlenip korunaklı bir sığınak, yuva olan bir yapı 

olarak tariflenen ev kavramının, modern dünyada karanlığın, tekinsizliğin, güvensizliğin, korkunun mekânı 

olarak da anılmaya başlandığını belirtir (Gürbirek,1999). 

Gürbilek’i takiben, modernizm öncesi ev’e atfedilen yuva atmosferi ve modern dünyada ev ile ilişkilendirilen 

tekinsizlik kavramının artık Türkiye’de, mimarlık, edebiyat, sinema gibi pek çok alanda sorgulandığı 

söylenmelidir. Bu alanlardan sinema, mimarlık disiplini gibi mekân  kavramına odaklanıp –bu çalışma 

bağlamında “ev”- mekânı  farklı bir biçimde ürettiği için oldukça önemlidir. Asuman Suner’in pek çok 

vaka aracılığıyla ev’e dair detaylı bir analiz yapması (2005), Pelin Aytemiz’in hem ailenin hem evin tekinsizliğini 

Fatih Akın filmleri üzerinden aktarması (2016), Süheyla Tolunay’ın “Mother” filminde evin ve bedenin 

tekinsizliğini sorgulaması (2019) ve Ahmet Oktan’ın aile ve evin tekinsizliğini irdelemesi (2018) sinema 

literatürüne ilişkin örneklerdendir. Sinema pratiği bağlamında, ailenin ve ev kavramının tekinsizliğini 

sorgulayan önemli isimlerden bir diğeri de Zeki Demirkubuz’dur. Demirkubuz’un tekinsizliği 

filmlerinden nasıl işlediğine gelindiğinde, karşımıza Ebru Karadoğan İsmayılov’un tekinsizlik tanımlaması 

çıkar. İsmayılov’a göre tekinsizlik, geçmişe ait izlerin/yaşanmışlıkların güncel olanla etkileşime girip 

bireyde hem kaygı hem belirsizlik yaratmasıdır (2012). Demirkubuz ise filmlerinde geçmiş yaşamı 

karakteri travmatize eden ve şimdiyi negatif biçimde etkileyen bir öğe olarak ele alır ve bu durumun 

bireylerde yarattığı sıkıntılı durumları da filmdeki genel atmosfere yansıtır. 

Demirkubuz’un ayrıca bu sorgulamayı yaparken temel mimari öğelere odaklanması bu çalışma için 

seçilmesinin nedenlerindendir. Demirkubuz’un filmlerinde, mekân organizasyonunda, sıkışmışlık, çaresizlik 

ve sıkıntı gibi hisleri yansıtmak için ışık-gölge kavramlarına, tefrişe ve pencere, kapı gibi yapı 

elemanlarına odaklanması onun mimari öğelerle olan ilişkisini örnekler. 

Yönetmen bu elemanlara odaklanırken –pek çok filminde- çerçeveleme/çerçeve yöntemini kullanır. Bu yol ile 

anı donduran ve adeta bir fotoğraf karesi sunan Demirkubuz’un sahneleri bu bağlamda karakterleri iç 

mekândan dışarıya baktıran ancak dışarıya çıkarmadan iç mekânı çerçeveleyen ve anlık duraklamaların 

ressamı olarak anılan (Uncu,2005) Edward Hopper resmine benzetilebilir. 
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Şekil 1: Edward Hopper resminde iç mekân ve dış mekân arasındaki çerçeve Kaynak: 
https://www.alhuilesurtoile.com/prod/morning-sun-hopper-2438.html 

https://www.tate.org.uk/tate-etc/issue-1-summer-2004/aesthetics-alienation [Erişim tarihi: 20.10.2019] 

Demirkubuz’un bu çalışma için seçilmesinin başka bir nedeni ise filmlerinde, dekor ya da set yerine yaşayan 

bir çevre dolayısıyla gerçek/yaşanan bir mekân (Erdal Aytekin, 2015) ele alma, kurgulama becerisidir. 

Lefebvre’nin (2015) mekân kavramını, yaşanan mekân, algılanan mekân ve tasarlanan mekân olmak üzere üç 

tipe ayırması bu noktada önemli kabul edilebilir çünkü Demirkubuz filmlerinde, bu tiplerin bir araya gelişi söz 

konusudur, yönetmen tasarlanan sinemasal bir mekân oluştururken mekânın deneyimlendiğine izleyiciyi 

inandırarak yaşanan mekân hissi oluşturmayı da başarır ve böylece yaşanan ve tasarlanan mekânı bir araya 

getirmiş olur. Mekân kavramı üzerine bir başka önemli isim olan Pallasmaa’nın tanımıyla 

yaşanan/deneyimlenen bir olgu olan mekân (2001), Demirkubuz sinemasında izleyiciye deneyim de vaat eden 

yaşanan mekân olarak karşılık bulur. Yönetmen, yaşanan/deneyimlenen alan olarak tasarladığı mekânları en 

çok evlerde işler. 

Yönetmenin ürettiği bu tip mekânları yaratmak istediği atmosfere uygun olarak kullandığı -filmografisinde 

vurgulandığı pek de söylenemeyecek olan- İtiraf filmi (2001) bu çalışma bağlamında oldukça önemlidir. 

Çalışmada, İtiraf filmi konutundaki ev unsuru ve atmosferi, Demirkubuz’un filmlerinde ortaya koyduğu genel 

mekân algısı ile de karşılaştırılarak analiz edilecektir. 

Asuman Suner’in “Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek” adlı kitabında da bahsettiği 

üzere, Tabutta Rövaşata (1996) filminin ortaya çıkardığı “yalın, gösterişsiz ve vurucu” bu yeni üslubu/yeni dalga 
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Türkiye Sineması’nı takip eden figürlerden biri de Zeki Demirkubuz’dur. Yönetmenin “Yazgı” ve “İtiraf” filmleri 

ayrıca Cannes Film Festivali’ne “Belli Bir Bakış” bölümüne seçilir, Türkiye Sinema Tarihi’nde ilk kez Türkiye’den 

iki film birden Cannes Film Festivalinden davet almış olur (Suner, 2005). Böylece zamanla, auteur yönetmen2 

Zeki Demirkubuz, yeni Türkiye sinemasının öncülerinden olur. Yönetmenin gerilimin temsilcisi olan sinemasal, 

klostrofobik mekân seçimleri, taşra ya da kenttedir, karakterler de mekânların bir uzantısı gibidir. Yönetmenin 

özellikle ele aldığı konutlar (ve karakterler), bu noktada oldukça önemli ve incelenmeye değerdir. 

İtiraf filmi karakterleri olan Harun ve Nilgün geçmişte yaşadıklarının etkisiyle iletişim kur(a)mamakta ve 

Asuman Suner’in tekinsiz, klostrofobik ve ürkütücü (2005) olarak tanımladığı, vicdan azabı gibi psikolojik 

yüklerle donatılmış bir ev üretmektedir. Aslında bu ev, güvenli, huzurlu yuva anlamına odaklanan geleneksel 

bağlamdan oldukça uzak ve çiftin –neredeyse- yalnızca uyuma işlevini gerçekleştirmek üzere bulunduğu otel- 

konut arasına yerleşen yeni bir barınma formudur. Harun ve Nilgün’ün ürettiği bu barınma formunun 

geleneksel bağlama uzaklığı akıllara Heidegger’in iddiasını akla getirir. Heidegger’e göre modern insan kendini 

evinde hissedememekte ve kendine yer, yurt aramakta ancak bulamamaktadır (2004). Demirkubuz’un İtiraf 

filmi bağlamında ise, çiftin geçmişinden gelen psikolojik yükler nedeniyle ve elbette modernizmin yarattığı yeni 

birey kavramının bir uzantısı olarak çiftin evi içselleştirmediği ve bu nedenle evi/ yurdu artık aramadığı, hatta 

bu uğraştan vazgeçtiği söylenebilir. Bu noktada her yerde kalabilen modern insanlar, -bu çalışma kapsamında 

İtiraf filmindeki çift- ancak sosyal ve psikolojik bağlamla tanımlanabilen ev kavramından uzaklaşır ve otel-konut 

arasına yerleşen dairelerinde ikamet eder ve böylece ev’i aramayarak Heidegger’in iddiasını daha da ileriye 

taşır. 

Çalışma boyunca ise bireyler arasında iletişimsizlik söz konusu olduğunda ortaya çıkan ev kavramını içinin nasıl 

boşaldığı ve evin/yuvanın/yurdun nasıl artık aranmadığı durumu ele alınacaktır. Ayrıca çalışmada, konut 

mekânları ve birey davranışları birlikte incelenecektir. Böylece İtiraf filmi üzerinden, 21.yüzyıl konut algısı, 

konut ve modern birey ilişkisi irdelenmeye çalışılacak ve çaresizlik, tekinsizlik, sıkıntı mekânına dönüşen ev 

kavramı analiz edilecektir. 

2-Auteur yönetmen: özgün stil, teknik yeterlilik ve biçim içerik bütünlükleri ile yaratıcı yazar, yönetmen
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Demirkubuz evleri ve İtiraf filmi: 

Demirkubuz filmlerindeki evler değerlendirildiğinde, bu evlerin geçmişin travmatik izleriyle dolu, tekinsiz 

klostrofobik, rahatsız edici mekânlar olduğu göze çarpar (Suner, 2005). Sigmund Freud, Tekinsizlik 

makalesinde tekinsizliğin pek çok dilde etimolojik kökenini araştırırken kavramın yalnızca yeni olan ve henüz 

aidiyet hissetmediğimiz ile ilgili olmadığını belirtir. Yazar, tekinsizliğin bastırılmışlığın geri dönüşüyle de 

mümkün olduğuna dikkat çeker ve tekinsizliğin eskiden tanıdık olanın; -örneğin evin ya da evden birinin- bize 

yabancılaşmasıyla, yabancı gelmesiyle de mümkün olduğunun altını çizer (1919). Demirkubuz filmlerindeki 

evlerin karakterlerin geçmişlerinin psikolojik yükünü yeniden/sürekli hatırlaması sonucu karakterler de 

birbirine yabancılaşmış, hatta yaşanılan ev de aidiyet duygusunun olmadığı bir yere dönüşmüştür. Bu noktada, 

Demirkubuz filmlerinde, evin tekinsizlik kavramı ile ilişkisi daha belirgin bir hal almıştır. 

Bunlara ek olarak, geleneksel bağlamda ev kavramının içerdiği ve güvende hissettirmesi gereken mahremiyet 

olgusu, burada, ev’i, “kimsenin müdahale edemeyeceği” çaresizlik mekânlarına, sıkıntılı ve kasvetli alanlara 

dönüştürür. Bu anlamda, Nurdan Gürbilek’in vurguladığı, modern dünyadaki evin bir karşılığı olan buhran 

mekânları söz konusudur (Gürbilek, 1999). Bu bağlamda, İtiraf (2001) filmine ek olarak seçilen Masumiyet 

(1997), Bekleme Odası (2003) ve C Blok (1994) film mekânlarına da değinilecektir. 

Masumiyet filminde, tahliye olma zamanı gelen Yusuf’un, gideceği bir yer/ev olmadığı için öncelikle tahliye 

olmamayı ister. Bu isteğini gerçekleştirmeyi başaramayan Yusuf, ablasının, eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığı 

gecekonduya gider. Ancak bu ev, aile üyeleri arasındaki sevgisizlik, iletişimsizlik ve şiddet dolayısıyla korunaklı, 

huzurlu ev’den başka bir şeydir. Yusuf’un eniştesinin isyanı bunu doğrular niteliktedir: “İnsan bu kadar yabani 

olur mu Yusuf? Çocuğu da kendine benzetti. Her gece biri geçiyor televizyon karşısına, biri de odaya. Ses yok, 

seda yok.” 

Birbiriyle iletişim kura(bile)n bireylerden –burada aile fertlerinden- bahsedilemediğinde, ev kasvetli, karanlık 

bir huzursuzluk, şiddet, çaresizlik, tedirginlik ve korku mekânına dönüşmüş ve ev kavramının huzur, sevgi, 

güven gibi hususlar içeren geleneksel bağlamının içi boşaltılmıştır. Yönetmen, evin korku vericiliğini çoğu 

filminde yaptığı gibi çerçeveleyerek anlatır, burada Yusuf’un eniştesinin,Yusuf’un ablasına şiddet uyguladığını, 
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yatak odasının salona bakan iç penceresinden gösterir. Bunu gören Yusuf, hızla, şiddet ve korku sahnesi olan 

evden çıkar ve bu evden daha iyi bir tercih olduğu söylenebilecek ucuz bir otele gider. 

Şekil 3: Masumiyet filmi, Yusuf’un ablasının gecekondusu ve çerçevelenen şiddet 

Yusuf’un filmin büyük bir kısmında bu otelde kalışı, burada kendisi için yeni bir hayat inşa edişi, onun ev 

kavramını aramayışına ve bu kavrama ne denli uzak olduğuna işaret eder gibidir. Başka bir okumayla, hayatının 

büyük bir kısmını hapishanede geçiren ve hatta dış dünyada ne yapacağını, nerede, nasıl yaşayacağını 

bilemediğinden hapishaneden ayrılmamak için suç işlemeyi düşünen Yusuf’un ev kavramını aramayı bilmediği 

bile söylenebilir. Ayrıca evin, bireyin kimliğine, geçmişine dair izlerle beslenen, sosyal ve psikolojik bir bağlamı 

olan bir kavram olduğu düşünülürse, birkaç parça giysi dışında tamamen eşyasız olan Yusuf’un bir ev 

aramayışı/arayamayışı da oldukça olağan bir durumdur. 

Şekil 4: Masumiyet filmi, otel 
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Yusuf’un kaldığı oda değerlendirildiğinde, odanın Yusuf’a dair bir veri sunmadığı, geçen zamanda da Yusuf’un 

odayı kişiselleştirmediği anlaşılır. Yusuf adeta oraya yeni gelmiş ve daha önce kalmamış gibidir. Yusuf’un bu 

durumu hapisten yeni çıkması ve dolayısıyla gündelik yaşama uyum sorunu yaşamasıyla ilişkilendirilebilir. 

Ayrıca Demirkubuz’un pek çok filminde ele alınan ev’in mutluluk, rahatlık mekânına uzaklığı defalarca modern 

insan ve modern hayat üzerinden de işlenir. Bunlardan birisi de Bekleme Odası filmidir. Bekleme Odası’nda 

ev, erkek karakterin (Ahmet) geçmiş ve gelecek arasındaki daimi bekleyiş mekânı haline gelmiştir. Ahmet’in 

sevgililerini ya da başka herhangi bir kimseyi umursar gibi görünmeyişi, evi bir iletişimsizlik odağına 

dönüştürür. Bu noktada, Asuman Suner’e göre, ev, Ahmet’in sıkıntılı ve umursamaz ruh halinin bir yansıması 

olarak bir tekinsizlik ve huzursuzluk mekânıdır (Suner, 2005). Filmin öncül mekânı olan salonda, mekân 

organizasyonunda beyaz duvarlar, çiçek gibi kimi detaylar, yeşil kanepe, ahşap mobilyalar ve döşemelerin 

oluşturduğu pastel bir renk paleti kullanılmıştır. Ancak bu kullanım dolayısıyla ferah olması beklenen mekânsal 

atmosfer, yönetmenin çekim açısı, ışık-gölge perspektifi gibi kimi nedenlerle, karakterin ruh hali ve hayatının 

bir yansıması olarak kasvetli ve sıkıntılı bir hal almıştır. 

Demirkubuz’un filmlerinde sıklıkla kullandığı çerçeve metaforu bu filmde de tekrarlanır. Burada bu çerçeve 

metodu, karakterin hep aynı köşede oturup aynı açıdan gösterilmesine ve böylece mekânın olduğundan daha 

dar ve sıkışık bir hissiyat sunmasına neden olmuştur. Aslında, salon, farklı sahnelerden bir araya getirildiğinde, 

kanepe ve berjerlerden oluşan bir oturma grubunun rahatlıkla sığdığı ve sehpa, konsol gibi pek çok ikincil 

öğenin konumlanabildiği geniş bir alandır. 

Şekil 5: Bekleme Odası filmi, Ahmet’in salonu 
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Ahmet’in bekleyişinin temel mekânı olan ve filmin de öncül mekânı olan ve nostaljik ve eklektik bir gerçek 

yaşam sunan yaşama alanı, aslında karakterleri görmediğimiz sahnelerde daha yaşanılası ve canlı bir ortam 

vaat ederken sahneye karakterlerin girişi ile birlikte mekân yönetmenin kurguladığı gibi tekinsiz, sıkıcı ve 

kasvetli bir hal alır. Bu filmde ev, olguların ve olayların kısmen donduğu ve değişmediği, çıkılması zor bir mekân 

olarak işlenmiştir. 

Yönetmenin bir diğer filmi olan C Blok filminde ise, “ev” karakterlerin (özellikle Tülay’ın) kaçıp uzaklaşmak 

istediği tekinsiz bir hapishaneye dönüşür. Filmdeki bu ev, öyle bir hapishanedir ki, kadın karakter (Tülay) evde 

kalmaya tahammül edemez ve çoğu kez saatlerce araba kullanarak farklı mekânlara gider. Ancak bu durumun 

evin mekânsal organizasyonuna ilişkin bir sorundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinemez çünkü ev, 

yönetmen tarafından iyice karanlık bir hale büründürülmüştür. Araba olan sahnelerde çoğu zaman gün ışığı 

kullanılırken evdeki sahnelerde oldukça kısmi bir dolaylı ışık kaynağı kullanılır. Işık ile karakteri dışarıya 

çıkarmayı sağlayan araba, ferah ve kişisel bir alan olarak sunulurken, ev, daimi karanlığıyla klostrofobik 

durumunu korur. 

Şekil 6: C Blok filmi, arabada ve evde ışık yardımıyla oluşturulan farklı atmosferler 

Evin klostrofobik atmosferini sağlayan bir başka unsur ise karakterler arasındaki iletişimsizliktir (Kayaarası, 

2011). Yönetmenin önceki filmlerinde odaklandığı söylenebilecek iletişimsizliğin ürettiği boş ev ve sıkışmışlık 

simgesi olan evin artık aranmadığı senaryoları bu filmde de izlenebilir. Ayrıca artık ev kavramını aramayan, 

aksine kendisini sürekli sokağa atan modern kentlinin bunalımını, yalnızlığını ve aidiyet sorununu vurgulayan 

film, Şeyma Balcı’ya göre, İtiraf filmine benzemektedir (2019). C Blok’ta, yönetmen, modernizmi, modern 
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kentliyi ve hatta modern mimarlığı sorgular. Bu sorgu mimarlık bağlamında özellikle, Tülay karakterinin 

birbirine benzer, sıradan blokları ve cepheleri izlerken karşılık bulur. Bu noktada Hülya Alkan, modern 

mimarlığın burada bir sıkışmışlık yarattığını hatta bu sıkışmışlığın karakterlerin yaşamını da etkilediğini iddia 

eder (Alkan, 2007). Ayrıca yönetmen, bu filmde, kentin açık-kamusal alanlarına odaklanırken de kimi zaman 

korkutucu yabancı figürlerin-serserilerin var olduğu alanlar seçer, böylece kamusal alanda da tekinsiz 

atmosferini korumuş olur. Böylece hem evin hem de kentsel alanların tekinsizliği vurgulanır. 

C Blok filminin aksine, modern kentin açık alanları yerine iç mekânlara odaklanan ve Harun (Taner Birsel) ve 

Nilgün (Başak Köklükaya) çiftinin evliliğini ele alan İtiraf Filmi’nde, Nilgün’ün kendisini aldattığından 

şüphelenen ve onun bu durumu itiraf etmesini bekleyen ancak bir türlü Nilgün’le iletişim kur(a)mayan 

Harun’un yaşadığı çaresizlik konu edilir. Çift arasındaki asıl gerilimin sebebi ise, Harun’un, arkadaşı Taylan’ın 

sevgilisi olan Nilgün’le ilişki yaşamaya başlaması ve bu olay sonucunda Taylan’ın hayatına son vermesidir. Bu 

nedenle, çiftler arasında olması gereken güven, aidiyet, bağlılık gibi hislerin bu örnekte oluşmaması nedeniyle 

Harun ve Nilgün’ün paylaştığı ev, aralarındaki iletişimsizlik ve gerilim nedeniyle “yuva” hissine oldukça uzak bir 

atmosfere dönüşmüştür. Filmde, Demirkubuz’un önceki filmlerinden de kısmen aşina olduğumuz, yönetmenin 

modern insan ile ilişkilendirdiği iletişimsizlik, çaresizlik, yoksunluk ve yalnızlık durumları öne çıkar. Görkem 

Uzunali’nin ifadesiyle, tüm bunlar, ayrıca “modern bireyin hayata eklemlenememesi”nin bir sonucudur 

(Uzunali, 2015). 

Bu filmde ele alınan mekânlar ise sırasıyla büro, otel odası, Harun ve Nilgün’ün evi, restoran, Taylan’ın ailesinin 

evi ve Nilgün’ün gecekondusudur. Bu yazı kapsamında ele alınacak ana/öncül mekân neredeyse tüm film 

boyunca bir tür gerilim odağı haline gelen, Harun ve Nilgün’ün yaşadığı, üst-orta sınıf gelir grubuna ait pahalı 

bir konut olan apartman dairesi iken ele alınacak ikincil mekân ise filmin sonunda karşımıza çıkan 

gecekondudur. 

Yönetmenin önceki filmlerinde olduğu gibi bu filmde de evin, içinde yaşayanların birbirleriyle olan 

iletişimsizlikleri yüzünden bir nevi hapishaneye dönüştüğü görülür (Şahin, 2014). Böylece, bir yuva olamayan 

bu apartman dairesi çiftin neredeyse yalnızca uyuma işlevini gerçekleştirdikleri bir mekâna dönüşür (Uzunali, 
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2015). Film boyunca çift arasında en çok etkileşimin, iletişimin olduğu mekân olarak yatma mekânını görmemiz 

de bunun kanıtı niteliğindedir. Nötr renklerin hâkim olduğu bu mekânda karakterlerin birlikteliğine ya da 

gündelik kullanımlarına ilişkin kişisel herhangi bir veriye rastlanmaz, sadece oldukça basit bir yatak ve adeta 

bir otel odasını andırır şekilde bir çift berjer ve bir sehpa görülür. Duvarlarda bulunan pek çok çerçevedeki 

resimler de yine çiftin ortak yaşamına ilişkin bir söz söylemez, bu bağlamda herhangi birilerine ait olabilecek 

bir dekorun parçası oldukları iddia edilebilir. 

Şekil 7: İtiraf filmi, iletişimsizlik sahnesi olarak yatak odası 
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Karakterlerin, bir otel odası gibi tek başlarına yaşadıkları bir alan olarak kullanabilecekleri bu mekâna ilişkin 

filmdeki sahnelerde hep karakterlerden yalnızca birine odaklanıldığı, diğer karakterin edilgenleştirildiği 

(uyuduğu ya da uyuma taklidi yaptığı) görülür. Bu bağlamda, yatak odası her ne kadar karakterlerin bir araya 

geldiği nadir mekânlardan olsa da bir evde bulunması beklenen aidiyet gibi hususları içeren sosyal ve 

psikolojik anlamlara katkıda bulunmaz. 

Film boyunca bu evde tek şiddetli gerilimin yaşandığı mekân olan yatak odası, bu yönüyle, Demirkubuz 

filmlerinde görmeye alışık olduğumuz tedirginlik, korku ve çaresizlik mekânı olarak karşılık bulur. Bu bağlamda, 

filmdeki ev, aslında yine 21. yüzyıl konut tartışmalarında sıklıkla karşımıza çıkan modern insanın iletişimsizliğini, 

tekinsizliğini ve yalnızlığını temsil eder. 

Şekil 8: İtiraf filmi, şiddet sahnesi olarak yatak odası 

Yaşama ve yemek mekânı olan salon değerlendirildiğinde, yapısal özellikleri bağlamında, yuvarlak kolonlar ve 

geniş cam yüzeyler ile ferah, modern bir iç mekân sunulduğu anlaşılır. Ayrıca rahat berjer koltuklar, örtüler, 

halı, yastıklar (kırlent) gibi çeşitli öğelerle mekânın “ev”e dönüştürülme çabası görülür. Ancak karakterler 

arasındaki iletişimsizlik dolayısıyla bu mekân da tekinsizleşerek yuva atmosferinden uzaklaşır. Bu durumu 

karakterlerin, genellikle evde giyilmesini beklemediğimiz şık giysilerinden ve mekânı kullanış biçimlerindeki 

donukluk ve sertlikten anlamak mümkündür. Yerleştirilen tablolar, dantel örtüler ve benzeri öğeler ile bir tür 

aile evi gibi kurgulanan mekân, içine karakterler girdiğinde ortaya çıkan atmosfer ile uyum sağlamamaktadır. 
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Şekil 9: İtiraf filmi, karakterlerin salon kullanımı 

Salonun bir otel ya da kamusal bir mekân gibi davrandığı, filmde Harun karakterinin masanın bir köşesinde 

tek başına, herhangi bir restoranda yemek yiyen yalnız bir kişi imajı sergilemesinden anlaşılır. Ayrıca yönetmen 

daha önceki filmlerinde de ele aldığı çerçeve içinde çerçeve kurgusuyla yine karakterlerin yaşadığı kıstırılmışlık 

duygusuna burada da vurgu yapar (Şahin, 2014). Aşağıdaki görselde de görülebileceği üzere, Nilgün, bir 

çaresizlik mekânına dönüşen evden, aydınlık, ferah bir çıkışı simgeleyen kapıdan, ardında koyu renkli ve 

karanlık yaşama mekânını bırakarak korku ile kaçmaya çalışır. Bu bağlamda, Demirkubuz’un yarattığı 

çerçeveler (karanlık salon ve aydınlık çıkış) ile yeni bir hayatı ya da kaçışı temsil eden kapı metaforunu 

destekler. 
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Şekil 10: İtiraf filmi, sıkıntı mekânı olan evden kaçma/gitme çabası 

Burada çaresizlik mekânı olan “ev”den (kapıdan) çıkıp sevgilisinin yanına giden Nilgün, sevgilisinin kızının 

intiharından sorumlu tutulduktan sonra sevgilisinden ayrılır ve kendine “eski evini”n temsil ettiklerini –konfor, 

tekinsizlik, iletişimsizlik, çaresizlik ve karanlık- çağrıştırmayan bir yer arar. Sonunda bir gecekonduya taşınır. Bir 

önceki evdeki şık mobilyalar, geniş mekânların olmadığı bu gecekonduda Nilgün, kısmen daha rahat görünür. 

Onu ziyaret eden Harun ise sonunda aldatan kişi konumundan aldatılan kişiye geçtiği için daha rahat ve 

Nilgün’e karşı da uzlaşmacıdır. Bu durum ilk defa bir evde, yani Nilgün’ün gecekondusunda, ikilinin şiddet, 

tedirginlik ve korku olmaksızın bir arada bulunmasından da anlaşılır. Bu bağlamda evli bir çifte ait bir yuva 

hissiyatı taşımayan, lüks, geniş, şık, modern bir apartman dairesi olan “tekinsizlik mekânı” hem Harun hem de 

Nilgün tarafından terk edilir. 

Karakterlerin aidiyet hissedemeyişi ya da iletişim kuramayışı, yine ev kavramının boşalmasıyla sonlanmıştır 

çünkü çift mekân aidiyetinden uzak, yalıtılmış ve yabancıdır. Bu durum, mekân aidiyeti ya da mekânsal aidiyetin 

hem bireysel hem sosyal bir konu oluşuyla ilgilidir. Antonisich’e göre bir birey, yaşadığı yerde –bu durumda 

evde- istenmediğini, hoş karşılanmadığını hissederse aidiyet duygusu bozulur ve bulunduğu yeri sonunda terk 

etmek ister (2010). 

Nilgün’ün kendine inşa ettiği ve geleneksel ve yaygın bir söylem temsilcisi “huzur mekânı” ise yoksul, küçük, 

pek çok ucuz ve farklı eşyanın bir araya geldiği bir gecekondudur. Harun’un da olayları kabullenerek en son 

geldiği mekân da yine bu gecekondudur. 
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Şekil 11: İtiraf filmi, son durak gecekondu 

Karakterlerin birbirlerinden mekânsal anlamdaki kısıtlamalardan ötürü pek de uzak duramayacağı bu 

gecekondu içinde Harun ve Nilgün daha önceki evde bir araya gelmek durumunda kalmadan 

gerçekleştirebildikleri gündelik aktiviteleri burada –kısmen- mecburen de olsa aynı mekân içinde 

gerçekleştirir. Filmde Nilgün’ün gecekondudaki bu mobilyaları satın alıp almadığı bilinmez ancak yine dantel, 

kırlent ve halı gibi öğelerin yardımıyla ortaya çıkan mekânsal atmosferin ev kavramının sembolik değerine bir 

referans verdiği söylenebilir. Aslında önceki evde de karşılaştığımız ve evin tekinsiz atmosferiyle ilişkilenemeyen 

bu tip detayların, karakterlerin iletişim kurabildiği ve tekinsizlikten uzak bu gecekonduyla ilişkilenebildiği 

görülür. 

Sonsöz 

Geleneksel dünyada ev-hane halkı, çoğu zaman birbirleri ile iyi ilişki ve iletişim kuran bireyleri temsil ederken 

ev ise bu bireylerin ilişkilerinin ve birlikteliklerinin bir devamı niteliğinde huzurlu bir sığınak, güvenli bir yuva 

olarak karşılık bulur. Modern dünyada, modern bireyden bahsedildiğinde ise modernitenin getirdiği 

açmazların bir sonucu olarak bireyler arasında iletişimsizlik, güvensizlik, huzursuzluk, tekinsizlik, çaresizlik gibi 

durumlara işaret etmek mümkündür. Bu noktada, modern dünyadaki ev’in de geleneksel dünyadaki ev’den 

çok farklı bir olguya işaret etmesi oldukça olağandır. 
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Toplumsal gerçekçi bir film dili takip eden ve filmlerinde tam da günümüz dünyasının, yani 21.yüzyılın 

bireylerinin problemlerini sorgulayan Zeki Demirkubuz’un, bu sorgulamada sıklıkla odak olarak kullandığı 

mekân ise ev’dir. Yönetmen evin mümkün olup olmadığını sorguladığı filmlerinde, oldukça gerçekçi, adeta 

yaşanan mekân atmosferi oluşturduğu evleri, bu evlerde yaşayanların ilişki tasvirleri üzerinden irdeler. Aslında 

insan ilişkilerinin iyi olması beklenen evlerde, modern dünyanın yarattığı problemlerin bir sonucu olarak 

karşımıza çıkan iletişimsizlik ve dolayısıyla yabancılaşma, tekinsizlik, sıkıntı gibi olgular söz konusudur. Böylece, 

21.yüzyılın bireysel ve sosyal ilişkilerin sınırlılığından ötürü aidiyet hissinin bozulmasının ve bu durumun

mekansal atmosfere yansıdığı iletişimsizlik kalesi olan “yeni” evler, yönetmenin filmlerinde temsil edilebilmiş 

olur. 

“Evde hissetme” söyleminin geçerliliğini kaybettiği, yönetmenin ele aldığı evlerde -ve 21.yüzyıl evlerinde- 

geleneksel dünyadaki güvenli sığınak olarak karşılık bulan evden neredeyse eser kalmamıştır. İki ev formu 

arasında görülen ortak özelliklerden birisi olan ve geleneksel dünyada güven, rahatlık gibi kavramları kapsayan 

mahremiyet olgusu İtiraf filminde (ve yönetmenin diğer filmlerinde) ve modern dünyada farklı bir çerçeveden 

okunur ve çaresizlik ile şiddeti (ya da farklı negatif unsurları) gizleyen bir mekân olarak karşılık bulur. 

Bu çalışma kapsamında ele alınan İtiraf filminde de benzer bir yaklaşım dikkat çeker. Bu filmde Demirkubuz’un 

diğer filmlerinde de olduğu gibi yine huzurlu, rahat, güvenli bir yuva/ilişki söz konusu değildir. Film boyunca 

aldatıldığına ilişkin bir itiraf bekleyen Harun için Nilgün ile yaşadıkları apartman dairesi, yalnızlığın, korkunun 

(aldatılma), belirsizlik, tekinsizlik ve güvensizliğin sahnesidir. Aynı zamanda bu mekân Nilgün için ise korkunun 

(Harun’dan gördüğü şiddet), tedirginliğin ve yine yalnızlığın temsilidir. Bu bağlamda, Demirkubuz evlerinde, 

ev ile ilgili genel varsayımlardan yalnızca evin insan bedeninin/ruhunun bir devamı olduğu sonucu çıkarılabilir 

çünkü bu filmlerde, sıkıntılı, sıkışık ve kasvetli insanların evleri de bu sıfatları kazanmıştır. Ayrıca film boyunca 

karakterlerin ilişkisi/iletişimi yok denecek kadar az olduğu için ev kavramından bahsetmek mekânın 

organizasyonundan bağımsız olarak oluşan atmosferden ötürü mümkün olmaz. Filmin sonunda karşımıza 

çıkan, bu apartman dairesinin mekânsal olarak temsil etmediği herşey olan gecekondu ise bu defa çiftin 

ilişkisinin ve iletişiminin değişip dönüşmesi nedeniyle ev kavramına daha yakındır. 
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Sonuç olarak 21.yüzyılla birlikte değişen modern bireylerin ve ilişkilerin ev kavramını değiştirip dönüştürme 

gücüne sahip olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bireyler her ne kadar pek farkında olmasa da kendilerinin evi 

bulma olasılığı onların evi arama çabasına eşdeğerdir. Ancak bireylerin, bir eve aidiyet ya da mekâna bağlılık 

arzusunun gücü günümüzde sorgulanabilir bir husustur. Ancak Muzaffer Özgüleş modern bireyin tutunmasını 

sağlayacak aidiyetsizlik duygusunu yenecek çeşitli yöntemler bulmasının da mümkün olabileceğini iddia eder 

(2019). Bu yazı bağlamında ise İtiraf filmindeki çiftin, filmin sonlarında gecekonduda biraraya gelmesi ve - 

kabulleniş ve yaşanan kısmi bir çaresizlikten ötürü- birbirine razı olması aidiyet/birbirine ait hissetme ile 

ilişkilenebilir ancak bu ortak, sınırlı bir aidiyet duygusudur. Dolayısıyla bu aidiyet duygusunun anlamının evi 

arama çabasına evrilip evrilmeyeceği ya da mekâna/eve uzanıp uzanmayacağı öngörülemez. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM SONRASINDA MEKÂNSAL DEĞİŞİMLERİN AİDİYET ve ALGI ÜZERİNDEN ETKİLERİNİN 
OKUNMASI 

ÖZET 

Kentsel dönüşüm, kentin bir bölgesinde bozulmaya başlamış bir dokunun ekonomik, sosyolojik ve fiziksel olarak tedavi edilmesini 
sağlayan bir yöntemdir. Dönüşüm bir tür iyileşme olduğu gibi aynı zamanda kentin içinden dışına ya da dışından içine doğru yol alan 
bir tür doku farklılaşmasını beraberinde getirir. Bu farklılaşma, yaşayan kentlilerin “ait olma” ve “yer ve mekâna bağlılık” gibi içsel 
kavramlarını katmanlaştırırken değişime sokmaktadır. 

“Yer ya da mekana bağımlılık” olgusunda, bağlanma duygusunun hangi ölçekte ele alındığı , bunun yaşanılan yer ve çevresinin 
bağlam ve olanaklarından mı kaynaklandığı, yoksa mekânsal düzenin insanda yarattığı yaşam kalitesinden mi ileri geldiği, yoksa 
konut dışındaki yaşamı bir tarafa itersek, bu duygunun konut içindeki mimari tasarım kalitesi, mekânsal düzenden mi yoksa 
kişiselleşmiş bağımlılık ve bunun türevi olan obje ve mobilyalardan  mı kaynaklandığı, karmaşık bir etki düzeyi ortaya koymaktadır. 
Bu bildiri, bu anlamda 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile “kentsel dönüşüm” sürecine tabi olmuş ve konutları tümden 
değişerek yeni bir yaşam sunulmuş, mahallede uzun süre oturan İstanbul Göztepe mahalle sakinlerinin yer ve mekân bağımlılığı 
konusundaki tepkilerini araştırmaktadır. 
Bu bağlamda, araştırma otuz kişiden oluşan ve kentsel dönüşüme girmiş konut kullanıcılarının değişen çevre ve konut tasarımlarına 
yapmış oldukları değerlendirmeleri, görüşme metni üzerinden irdelemekte, makrodan mikroya farklı ölçeklerde “kentsel kalite” 
parametrelerinin hangilerinin “yer ve mekân bağımlılığı” konusunda öne çıktığını tartışmaktadır. Bu karmaşık parametreler olgusu 
içinde makro, mezo ölçekten mikro ölçeğe değin tekil parametreler ile bütünleşik parametre gruplarının tartışılması, bu bildiri ve 
araştırmanın önemli bir hedefidir. 
Anahtar Kelimeler: kentsel dönüşüm, aidiyet, bağlılık, mimari mekân 

UNDERSTANDING SPATIAL CHANGES OF PLACE IDENTITY AND PERCEPTION  AFTER THE URBAN REGENERATION 
PROCESS 

ABSTRACT 

The term of urban regeneration is a rehabilitation strategy providing the economic, sociological and physical supports for the degraded and 
dilapidated urban areas.    The urban regeneration has a positive meaning about the overall understanding of physical wellness; however, 
it also concerns the morphological changes that are spatially internal and external occurrences in urban areas. These changes also affect 
the people and their internal reactions likely their feelings the issues about “place attachment” and “place dependency”.  

The term of “place dependency” has a multi-dimensional question due to the person’s reactions in the range of different environmental 
scales like macro, meso and micro. This term needs to be clarified in the discussion. Its meaning presents a blended connotation as the 
mixture of many feelings corresponding to different scales. This term might be derived from the one’s life experience or surroundings at 
macro scale, it might be also directly linked to the architectural configurations, even it might be connected to the spatial arrangement in the 
micro scale or it might be an outcome of a surrounding within the furniture and meaningful objects. In sum, this paper intends to present 
generally the effects of urban regeneration process in Goztepe neighborhood of Kadıkoy, Istanbul, under the Act No. 6306 known as “urban 
regeneration law”. The paper specifically scrutinizes the inhabitants’ judgments about “place dependency” and “place attachment” who has 
a longer duration in this neighborhood and as a result of the law, their dwellings have completely changed and they intended to start living   
in new conditions.     
This paper in this context, it analyses the evaluation of inhabitants as thirty (30)   house owners who have been interviewed and their 
houses are entered into the urban regeneration process. The paper also discusses which urban qualities are appeared as primarily 
important ones in “place and space dependency” in different   scales that are ranged from macro and micro scales. The discussion on 
integrated parametrical groups or individual parametrical ones that are ranged from macro, meso to micro scales is the main objective of 
this case study to understand the impact of urban regeneration process. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM SONRASINDA MEKÂNSAL DEĞİŞİMLERİN AİDİYET VE ALGI ÜZERİNDEN ETKİLERİNİN 
OKUNMASI

Giriş 

2012 yılında uygulamaya giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Yapıların Yenilenmesi” adıyla bilinen 

kentsel dönüşüm yasası İstanbul’un hemen tüm kentlerini etkilemiştir. Özellikle 3300 riskli binanın 

saptandığı bu süreçte, yaklaşık ikibinlere gelen yeni konut tasarımları ile fiziksel ve sosyolojik bağlamda 

Kadıköy ciddi anlamda bu süreçten etkilenmiştir. 

Bu etkinin yerleşik, konut sahipliği bağlamında değerlendirilmesi bu araştırmanın ana konusudur. Zira 

yasanın fiziksel ve sosyokültürel etkileri kullanıcı üzerinde makro, mezo ve mikro ölçekte ve farklı 

etkilerle gerçekleşmiştir. Yasanın gerçekleştiği yedi yıllık süreçte, aynı binada ve aynı komşularla yaşayan 

kullanıcılar, depremde riskli olan binalarının yıkımıyla, yeni bir konut ve yeni bir yüz ile tanışmaktadırlar. Bu 

tanışma ya da karşılaşma ve benimseme durumu bu araştırmanın en kritik konusudur. Bu çalışmanın 

amacı, konutları kentsel dönüşüme girmiş konut kullanıcılarının gözünden kentsel dönüşüm öncesi ve 

sonrası değişen çevre ve konut tasarımlarının karşılaştırılarak çevresel kalite parametrelerine verdikleri 

yanıtlarının   sayısal veri analizleri yardımıyla yorumlarının yapılmasıdır. 

Bu bağlamda, araştırma otuz kişiden oluşan ve kentsel dönüşüme girmiş konut kullanıcılarının değişen çevre 

ve konut tasarımlarına yapmış oldukları değerlendirmeleri, görüşme metni üzerinden irdelemekte, makro 

ölçekten, mikro ölçeğe değin farklı ölçeklerde “kentsel kalite” parametrelerinin hangilerinin “yer ve mekân 

bağımlılığı” konusunda öne çıktığını tartışmaktadır. Bu karmaşık parametreler olgusu içinde makro, mezo 

ölçekten mikro ölçeğe değin tekil parametreler ile bütünleşik parametre gruplarının tartışılması, bu 

araştırmanın önemli bir hedefidir. 

Kuram 

Kentsel dönüşüm sonrası ile ilgili kullanıcıların algı ve aidiyet konularında davranış değişimlerinin ve algısal 

değişimlerinin arkasında çevre ile ilgili insan-toplum bilimleri ve çevre-davranış çalışmalarının kuramsal alt 

yapısı önemli bir yer tutmaktadır.
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Bu anlamda çevredeki fiziksel değişimlerin kullanıcıların algısal yörüngesindeki etkileri açısından Cole 

(1985)’un kentsel dönüşüm çalışmalarında değişimlerin etkisi altındaki bireylerin konutlarına kişisel 

kimliklerini aktaramamaları ve hatta toplumsal kimlik bağlamında farklılıkların ayrıdında olmamaları ile ilgili 

çalışması önemlidir. Çevredeki değişimin kaçınılmaz olması öte yandan özellikle sürdürülebilirlik adına, 

değişimin algılanması anlamında en temel çalışmalardan birisi ise Sell ve Zube (1986) ‘ya aittir. Kentsel 

yenilenmeden tarihsel koruma stratejilerine kadar Amerikan kentlerindeki çelişkili durumu Sell ve Zube 

(1986) tartışmışlardır.  

Literatürde, fiziksel önlemlerin ve çevrenin “yumuşak özlerinde” ne denli sorunlar yarattığı ve ne denli algısal ve 

aidiyet problemlerinin ortaya çıkardığının alan çalışmaları çerçevesinde algılanması ikibinli yıllarla artan bir 

ivme kazanır. Bunda özellikle Avrupa’da ve İngiltere’de endüstri artığı-sonrası “kahverengi alan”ların üzerinde 

soylulaştırma ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi büyüktür (Bryson,2012). Bu çalışmalardan daha önce 

ise Lees (2003) çalışmasında İngiltere’de “kent rönesansı” başlığı altında ortaya çıkan 

görünümleri sürdürülebilirlik, başkalık/başkalaşma ve topluluk ruhu bağlamlarında tartışmaktadır. 

İngiltere’de kentsel dönüşüm araştırmacıları “kent rönesansı” kavramı ile “soylulaştırma” kavramlarını 

kıyasıya eleştirmişler, bu stratejinin kimlere yarar getirdiğini, faydalarını ve zararlarını, bu stratejilerden 

yeni dersler çıkartılıp, çıkartılmayacağını özellikle Atkinson (2002; 2004) çalışmalarında 

vurgulamışlardır. Atkinson (2004) çalışmasında “sistematik gözetme” modelinin, bu çalışmaları kendi 

haline bırakılmayıp, sürekli finansman temelinde fayda ve zarar bağlamında, insan ve toplumsal 

etkilerini de gözetecek şekilde irdelenmesi gerektiğini ortaya koymaya çalışmıştır. Buradan, 2012 yılında 

yürürlüğe giren kentsel dönüşüm yasası ile birlikte ülkemiz kentlerinde cereyan eden ve proje sonuçları 

açısından konuyu ne denli gözlemlediğimiz ise ayrı bir araştırma konusu olmalıdır.  

İstanbul’da 5366 sayılı yasa ile yürürlüğe giren  tarihi kent merkezlerinin korunması ve kentsel 

dönüşümü çerçevesinde 2006  yılında başlayan ve halen devam eden “Tarlabaşı Kentsel 

Dönüşümünde toplumsal mağduriyete uğrayan kent fakirleri ile Ünlü(2006) ve  Ünlü, Şalgamcıoğlu’nun 

(2010)  kent fakirliği, göç ve  sosyoekonomik bağlamda marjinallik ve suç  olgularının iç içe geçtiği 
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tarihi çevrede kentsel dönüşüm çelişkiselliği  de kuramsal anlamda algı ve aidiyet konularının ötesinde 

“kent adaleti” konusunu   önemli ölçüde gündeme getirmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm bağlamında 

“kent adaleti” ve “sürdürülebilirlik” konularının iç içe geçmesi ile “kent yoksulluğu” ve “yeşil alanların 

yok olması” ya da “yeşil” algısında değişimler, bu biraz da  “sert” ve “vahşi” kanun ve yönetmeliklerin 

dünya üzerinde ve ülkemizde türevlerinin görünmesi bugün kentsel alanlarda tartışmamız gereken en önemli 

konulardan birileridir.  

Özellikle kentsel dönüşümün Anadolu kentlerindeki etkisini Denizli’de irdeleyen İçli’nin (2011) 

sosyolojik araştırması bireylerin sosyoekonomik çıkmazlarla birlikte kollektif olgularını yitirdiklerini 

vurgulamaktadır. Benzer şekilde Yücel ve Aksümen (2017)’in Sarıyer Derbent ve Kazımkarabekir 

mahallelerinde gecekondulu gençlerle yaptıkları çalışmalarda mahallelik, ekonomik dayanışma ve mahalle 

aidiyeti olgularının yitirilmekte olduğu ve bu konuların yitirilmesinin yanında, mahalleden kopma 

eğiliminde olduğunu göstermektedir.  Kentsel dönüşüm olgusu ile birlikte “suç” kavramlarındaki 

değişim ve bunun niceliksel değişmezliğinin tartışıldığı Yavuzçehre’nin (2019) çalışması da ülkemizin 

literatür dağarcığı açısından önemlidir. Bu çalışmada yeni apartman tipi konutlarla Denizli Koşuyolu 

mahallesindeki suç algısı konusundaki çalışması mimari ve fiziki yapının ne denli sosyal ve kolektif yaşamı 

desteklediği ve eski bir ve iki katlı az katlı dokunun bu anlamda ne denli önemli olduğunu bir kez daha suç 

literatürü bağlamında vurgulamaktadır.   

Metod 

Bu araştırma, Kadıköy semtinin Göztepe, Fenerbahçe, Erenköy, Merdivenköy, Bostancı, 

Altıntepe mahallelerinden, konutları kentsel dönüşüme girmiş olan ve yıkılıp yeniden yapılan evlerinde 

yaşayan ve rastgele örnek grubu olarak saptanan otuz kullanıcı ile görüşme yapılarak yapılmıştır. Yapılan 

görüşme formatı kullanıcının sosyo-demografik özelliklerini betimlemekle birlikte, kullanıcının kentsel 

dönüşüm öncesi ve sonrası, makro ve mezo/mikro ölçekte çevresel kalite parametrelerine 3-nokta ölçeğinde 

verdikleri yanıtlar ile yine kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası 7-noktalı likert skala ölçeğinde makro ve 

mezo/mikro ölçeğinde semantik farklılık ortaya koyan sıfat çiftlerine verdikleri yanıtları da içermektedir. 
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Hazırlanan görüşme formatı sosyo-demografik özellikler adına kullanıcıların kişisel bilgileri ile yaş, öğrenim 

durumu, mesleki özelliklerini içermektedir. Kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasında cadde ve sokak bazında 

makro çevre değerlendirmeleri ve kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasında bina ve konut temelinde 

mezo/mikro çevre değerlendirmeleri zayıf, orta ve yüksek olmak üzere üç aralıkta ele alınmaktadır. 

Kullanıcılar, zayıf, orta, yüksek olarak sokak ve konut içi değerlendirmelerini yapmışlardır. Makrodan 

mikroya farklı ölçeklerde kentsel kalite parametrelerini ortaya koyarak bağlantıyı kuran sorular yerini 

kullanıcıların kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasının semantik farklılaşma yöntemiyle ölçümüne bırakmıştır. 

Bu ölçüm kullanıcıların sekiz adet sıfatı beş aralık derecelendirmesini içeren değerlendirmeleriyle 

sonuçlanmıştır. Görüşmede son olarak, kullanıcıların kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasında yaşadıkları 

çevre ve konutlarını yedi parametrede genel olarak değerlendirmeleri istenmiştir. 

Analiz 

Kullanıcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Bu araştırmada görüşme yapılan kullanıcıların büyük bir kısmı örneklem grubunun %55.5 ’i 36-65 yaş 

aralığındadır. Görüşmecilerin %25.9’u 65+ yaş aralığında olup, %18.5’i ise 18-35 yaş aralığındadır. 

Görüşmecilerin büyük bir kısmı, %59.25’i üniversite mezunu, %29.6’sı lise mezunu, %11.11’i yüksek lisans ve 

doktora mezunudur. Görüşmecilerde ortaokul, ilkokul mezunu ya da sadece okur-yazar olan yoktur. 

Görüşmeye katılan kullanıcıların büyük bir kısmı %77.7’si kadın, 22.3’ü erkektir. Yapılan görüşmenin 

sonunda, otuz kişilik grubun büyük bir kısmı %55.5'i ev kadını, %35.7’si hizmet sektörü çalışan, %3.7’si 

işçi ve %3.7'si ise öğrencidir. 

Kullanıcıların Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası Makro Çevre Değerlendirmeleri 

Kullanıcıların kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası makro çevre temelinde cadde/sokaklarını değerlendirmeleri 

on üç parametreden oluşan ve zayıf, orta, yüksek olmak üzere üç aralıkta yaptıkları değerlendirme aşağıdaki 

tabloda (Tablo 1) yer almaktadır. 
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Tablo 1- Kullanıcıların Kentsel  Dönüşüm  Öncesi ve  Sonrası  Makro Çevre (Cadde/Sokak) 
Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması 

Kentsel 
Dönüşüm 
Öncesi 

Kentsel 
Dönüşüm 
Sonrası 

Güneş Alma/Doğal Işık Düzeyi 2.33 2.37 
Yeşille Bütünleşme 2.51 1.37 
Rüzgâr/Havalandırma 2.33 2.03 
Gürültü Düzeyi 1.96 2.29 
Kalabalıklık (Sosyal Heterojenleşme) 1.88 2.33 
Trafik Durumu (Erişebilirlik/Otopark) 2.07 2.40 

Tablo 1’de ortaya konulan yanıtlar görüşmecilerin 3-noktalı yanıtların matematiksel ortalamalarını temel olarak 

ele almaktadır.  Bu değerlendirmeye göre kullanıcıların kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası cadde/sokak 

temelinde makro çevre değerlendirmeleri karşılaştırıldığında sokağın yeşille bütünleşmesinde dönüşüm 

öncesi 2.51’e karşı dönüşüm sonrası 1.37 ile algısal düzeyde ciddi bir azalma söz konusudur. Bununla birlikte 

gürültü düzeyinde 1.96’a karşı 2.29 ile ciddi bir artış algılaması ve kalabalıklık algısında ise dönüşüm 

öncesinde 1.88’e karşı dönüşüm sonrasında 2.33 ile ciddi bir olumsuz artış görülmektedir. 

Görüşmecilerin kentsel dönüşüm öncesinde sokağın trafik algısı 2.07 iken, kentsel dönüşüm sonrasında bu 

algı 2.40’a yükselmiştir. Benzer şekilde rüzgâr ve havalandırma hissi kentsel dönüşüm öncesinde daha kuvvetli, 

2.33 iken, bu değerlendirme kentsel dönüşüm sonrasında 2.03’e düşmüştür. 

Değişmeyen çevresel parametre ve algı düzeyi ise konutun bulunduğu sokağın güneş alması konusudur. Bu 

parametre dengesini korumaktadır. 

Kullanıcıların Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası Mezo/Mikro Çevre Değerlendirmesi 

Kullanıcıların kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası mezo/mikro çevre temelinde bina/konut içi on üç 

parametreden oluşan ve zayıf, orta, yüksek olmak üzere üç aralıkta yaptıkları değerlendirme aşağıdaki tabloda 

(Tablo 2) yer almaktadır. 
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Tablo 2- Kullanıcıların Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası Mezo /Mikro  Çevre (Bina Çevresi / Konut İçi) 
Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması 

Kentsel 
Dönüşüm 
Öncesi 

Kentsel 
DönüşümSonrası 

Güvenlik 1.29 2.70 
Doğal Havalandırma 2.18 2.14 
Otopark Alanı 1.44 2.51 
Yapının Sağlamlığı 1.44 2.88 
Dış Duvarlar/Enerji 1.55 2.70 
Konutun Yeşille Bütünleşmesi 2.25 1.55 
Konutun İç Tasarımı 2.00 2.22 
Konutun Büyüklüğü (Alan) 2.55 1.85 
Erişebilirlik (Asansör, Merdiven, Rampa) 1.59 2.77 
Tesisat/Alt Yapı/İzolasyon (Yapı) 1.48 2.59 
Konut İçi Depolama 2.11 1.59 
Apartman İçi Kalabalıklık 2.03 2.37 
Apartman İçi Komşuluk 2.55 1.55 

Kentsel dönüşüme giden binada yaşayan kullanıcıların gözünden konut içi değerlendirmelerine bakıldığında, 

kullanıcıların güvenlik algısında 1.29’a karşı 2.70 düzeyinde, otopark alanı yeterliğinde 1.44’e karşı 2.51 

düzeyinde, yapının sağlamlığı konusunda 1.44’e karşı 2.88 düzeyinde, enerji korunmasında ise 1.55’e karşı 

2.70 düzeyinde olumlu bir artış algısı saptanmıştır. Benzer olumlu yanıtlar, kentsel dönüşüm sonrasında 

erişebilirlik konusunda 1.59’a karşı 2.77 ile tesisat/alt yapı ve izolasyon kalemlerinde ise 1.48’e karşı 2.59 

ortalama düzeyinde belirlenmektedir. 

Kentsel dönüşümle sonrası olumsuz değerlendirmeler ise konutun yeşille bütünleşme algısında 2.25’e karşı 

1.55 ile, konutun büyüklüğünde 2.55’e karşı 1.85 ortalama ile saptanmaktadır. Benzer durum konut içi 

depolama konusunda da söz konusudur, bu değer 2.11’e karşı 1.59 ile dönüşüm sonrasında olumsuz bir 

düşüş olarak belirlenmektedir. 

Konut içi tasarımında hoşnutluk düzeyi 2.00’e karşı 2.22 düzeyinde artarken, doğal havalandırma ile ilgili 

değerlendirme düzeyinde ise genel olarak durağanlık saptanmıştır. 
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Görüşmecilerin apartman içinde sosyal dayanışma ve komşuluk ilişkilerinde ise kentsel dönüşüm sonrası 

olumsuz görüşler hakimdir. Komşuluk algısı dönüşüm sonrası önemli düzeyde, 2.55’e karşı 1.55 oranına 

inmekte, bununla birlikte kalabalıklık algısı ise 2.03’e karşı 2.37 düzeyinde ortalama ile olumsuz anlamda 

eleştirilmektedir. 

Yapılan araştırmaya göre, makro, mikro/mezo çevre değerlendirmelerini ele alırsak, Kentsel Dönüşüme giren 

binanın kat sayısı artarken, oturduğu alan değişmemektedir. Çevre binaların da kentsel dönüşüme girmesi ve 

aynı oranda yükselmesi sonucunda yeşil dokunun hızla azalmakta ve sokağın genel görünümü 

dönüştürmektedir. Binaların güneş alması ve doğal havalandırmasını olumsuz etkilenmektedir. Sokakta ev 

binalarda kullanıcı sayısının artması beraberinde gürültü problemini getirmiştir. Bu gürültü ve sesi azaltmak 

adına konut içinde ses yalıtımı yapan malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. İzolasyon yapan malzemelerin 

zaman içinde konut içinde radon gazları ürettiği bilinmektedir. Kentsel Dönüşümle beraber otopark (açık-

kapalı) sorunu ciddi bir oranda çözüme kavuşurken, beton dökülen binanın çevresindeki yeşil doku ciddi 

oranda azalmaktadır.  

Yeni yapılan binada konut içi alanlar azaldığından, konut içi yaşamda sıkıntılı çözümler ve depolama 

konularında sorunlar yaşanmaktadır. Eski eşyaların yeni konuta yerleştirilmesinde problemler yaşanırken bu 

durum beraberinde ciddi bir tüketimi getirmektedir.   

Kullanıcıların Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası Mezo/Mikro Çevre Kalitesinin Semantik Farklılaşma 
Yöntemiyle Değerlendirilmesi 

Görüşmeciler formatta belirlenen 8 sıfat çiftine 7-noktalı Likert Skalası yardımıyla yanıtlarını vermişlerdir. İki uç 

noktada yer alan sıfat çiftleri yapay-doğal, uyumsuz-uyumlu, kapalı-açık, konforsuz- konforlu, cansız-canlı, 

güvensiz-güvenli, çürük-sağlam, çirkin-güzel olarak belirlenmiş ve bu sıfat çiftlerine görüşmecilerin verdikleri 

yanıtların matematiksel ortalamaları kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasına göre değerlendirilmiştir. Semantik 

farklılaşma yönteminin sonuçları Tablo 3’de ortaya koyulmaktadır. 
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Tablo 3- Kullanıcıların Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası Mezo ve Mikro Çevreye Verdikleri Semantik 
Farklılaşma Yanıtlarının Değerlendirilmesi 

Kentsel 
Dönüşüm 

Öncesi 

Kentsel 
Dönüşüm 
Sonrası 

Doğal 3.51 2.88 
Uyumlu 3.51 3.18 

Açık 3.11 3.44 
Konforlu 3.14 4.44 

Canlı 3.62 3.37 
Güvenli 2.25 4.29 
Sağlam 2.62 4.70 
Güzel 2.88 3.85 

Yukarıda çıkan sonuçlara göre kullanıcılar, kentsel dönüşümden sonra oturdukları binayı daha konforlu (3.14’e 

karşı 4.44), güvenli (2.25’e karşı 4.29), depreme karşı sağlam (2.62’e karşı 4.70) ve güzel (2.88’e karşı 3.85) 

bulmaktadırlar. Yeni konutun doğallıktan uzaklaştığını (kentsel dönüşüm öncesi 3.51, sonrası 2.88) 

düşünmektedirler. Konutun ferahlığı ve açıklığında küçük bir artış (3.11’e karşı 3.44) gözlemlenirken, çevreye 

uyumu (3.51’e karşı 3.18) ve canlılığında ise (3.62’e karşı 3.37) ortalama değerlerde olumsuz anlamda kentsel 

dönüşüm sonrası azalma görülmektedir. 

Tüm sıfatların puanlarının ortalamalarını karşılaştırdığımızda, kullanıcılar için kentsel dönüşüm, güven 

duygusunu arttıran, konfor koşullarını iyileştiren bir olaydır. Bir önce yaşadıkları konutta ne kadar zaman 

oturdukları önemsiz hale gelirken yeni olanın yarattığı barınma ve aidiyet duygusu daha güçlü hale 

gelmektedir. 

Kullanıcıların Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası Yapılı Çevre İçin Genel Değerlendirmesi 

Kullanıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasına ait 7 aralıklı bir genel 

değerlendirme istenmiştir.  Yapılan bu genel değerlendirme sonuçları aşağıdaki Tablo 4’de yer almaktadır. 
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Tablo 4- Kullanıcıların Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası Yapılı Çevrenin Genel Değerlendirilmesi 

Kentsel 
Dönüşüm 

Öncesi 

Kentsel 
Dönüşüm 
Sonrası 

Ortalama 4.00/7.00 5.55/7.00 

Tablo 4, görüşmecilerin yapılı çevreyle ilgili genel değerlendirmesinde kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasında 

farklı ortalamalar ortaya konulmaktadır. Genel değerlendirme ortalaması kentsel dönüşüm sonrası 4.00 ’e 

karşı 5.55 tir. Yukarıdaki tabloya bakıldığında kentsel dönüşüm, dönüşüme giren binada yaşayan kullanıcılar 

için genel anlamda hoşnutluk düzeyi ortaya çıkmaktadır. 

Bağıntılar 

Bu araştırmada yaş olgusunun bağımsız değişken olarak ele alındığı Ki-Kare testlerinde üç bağıntıda anlamlılık 

düzeyinde olumlu sonuçlar elde edilmektedir. 

Kentsel Dönüşüm Sonrası Bina İç Tasarımının Hoşnutluk Düzeyi ile Yaş Grupları arasında istatistiksel anlamda 

anlamlı bir bağıntı vardır. Buna göre özellikle 35-65 yaş grubunda ağırlıklı olarak orta yanıtları x2=9.196 p=0.05   

düzeyinde anlamlı bir eğilim ortaya koymaktadır. 

Kentsel Dönüşüm Sonrası Güvenli Olma Algısı konusunda Yaş Grupları x2=13.258 p=0.039<0.05 düzeyinde 

anlamlılık ortaya koymaktadır. Buna göre, 35-65 yaş grubu ağırlıklı olarak güvenlilik algısını iyi-çok iyi 

aralığında belirlerken, 65+ yaş grubu çok iyi olarak, 13-35 yaş grubu ise iyi düzeyde değerlendirmektedir. 

Buradan şu çıkarım yapılabilir; yaş grubunun artması kentsel dönüşüm sonrası güvenli olma algısını da olumlu 

düzeyde etkilemektedir. 

Kentsel Dönüşüm Sonrası Sağlamlık Algısı ile Yaş Grupları arasında anlamlı sonuçlar elde edilmektedir. Buna 

göre sağlamlık algısı 13-35 yaş grubunda “iyi” olarak belirlenirken, bu değerlendirme 35-65 ve 65+ yaş 

gruplarında ise “çok iyi” olarak algılanmaktadır (x2= 10,7657 p=0.029 <0.05). 
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SONUÇLAR 

Kentsel dönüşüm sonrası ile ilgili kullanıcıların algı ve aidiyet konularında davranış değişimlerinin ve algısal 

değişimleri, makro ve mikro çevrenin kullanıcıların gözünden analiz edilmesiyle incelenmiştir. Bu araştırma 

çerçevesinde kullanıcıların yaşlarıyla doğru orantılı olarak Kentsel Dönüşüm sonrasında güvenli olma algısının 

arttığı gözlemlenmektedir. Binaları yıkılan ve yeniden yapılan kullanıcılar için mahallelilik, ekonomik 

dayanışma ve mahalle aidiyeti olgularının yitirilmekte olduğu ve bu konuların yitirilmesiyle aidiyet duygusunda 

kopmalar yaşandığı gözlemlenmektedir. Sosyal heterojenleşme, kalabalıklık beraberinde yalnızlaşmayı 

getirmektedir.  

Kent dayanışması mikro ölçekte bakıldığında, hanemizin içinden sonra komşumuzdan başlamaktadır. Sosyal 

yalnızlaşmayı önümüze getiren Kentsel Dönüşüm, aslında maddesel bir dönüşüm, yani “maddeyi 

iyileştirmedir“. 
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SIĞINMACILAR İÇİN ÜRETİLEN KONTEYNER BARINMA MODELİ: NİZİP 2 GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ ÖRNEĞİ 
ÜZERİNDEN BİR İNCELEME1 

ÖZET  
Sığınmacılar için oluşturulan geçici barınma alanları dünya genelinde, konaklama koşulları ve erişilebilir konut gibi birçok parametre 
üzerinden tartışılmaktadır. Suriye kaynaklı kitlesel göç akınıyla 2011 yılından itibaren ülkemize giriş yapmaya başlayan sığınmacıların 
ivedilikle barınmalarını sağlayacak geçici barınma merkezleri, günümüzde kalıcı gruplara ev sahipliği yapmaktadır. Yeni konut üretim 
biçimleri arasında yer alan konteynerler, Suriyelilerin kalış sürelerinin uzamasıyla birlikte kalıcı yaşam üniteleri olmuş, konteyner 
mahalleleri ve konteyner yaşam birimleri; yeni üretim biçimi, yeni barınma modeli ve ulaşılabilir konut gibi birçok bağlamda, 
özellikle ülkemizde büyük etnik kitlelerin barınma mekânları olması yönüyle güncel tartışmalar içerisinde yerini bulmuştur. 

Bu çalışma, Nizip 2 Geçici Barınma Merkezi’ni; yeni barınma modeli, konut deneyimleri, kapalı site, yerel ve merkezi yönetimin konut 
üretim politikaları gibi birçok parametre üzerinden anlamayı amaçlayan deneysel bir çalışmadır. Gaziantep kentindeki Barınma 
Merkezi ile ilgili bulgu ve değerlendirmelerin, benzer konut alanlarının tasarım sürecine ışık tutması ve yine benzer alanlar için konut 
politikalarının oluşturulması sürecinde yönlendirici olması beklenmektedir. Ayrıca bu çalışma, henüz yeni sayılabilecek, güncelliğini 
ve sonuçlarını uzun süre koruyacak tartışmaların; göçün etkilerinin en fazla hissedildiği  bölge seçilerek, saha bulgularını  ve  
konteyner barınma  alanı  hakkındaki  ilk geniş çaplı konut ve konut politikaları araştırmalarını gündeme getirmesi açısından 
önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: Gaziantep, barınma merkezi, konteyner, konut 

CONTAINER ARCHITECTURE MODEL FOR REFUGEES: A REVIEW OF NIZIP 2 TEMPORARY HOUSING CENTER 

ABSTRACT  

Producing camping areas for refugees are discussed around the world through many parameters such as housing conditions and 
accessible housing. Refugee camping areas, which will enable refugees to enter our country since 2011 with the influx of mass 
migration originating from Syria, are sheltering permanent groups. Containers, which are among the new forms of housing 
production, have become permanent living units with the prolongation of the stay of the Syrians, container neighborhoods and 
container living units; the new production form, the new housing model and accessible housing in many contexts, especially in our 
country as a shelter of large ethnic masses has taken its part in the current debate. 
This study is an experimental study aiming to understand through many parametres such as new housing model, housing 
experiences, closed site, housing production policies of municipality and government on Nizip 2 Refugee Camping Center. The 
findings and evaluations related to the Refugee Camping Area in Gaziantep are expected to shed light on the design process of 
similar refugee camping areas and also guide the development of housing policies for similar areas. In addition, this study that new 
controversies are yet to be as considered a new, will maintain its up-to-date and results for a long time; it is important in terms of 
selecting the region where the effects of migration are most felt and bringing the field findings and the first large scale housing and 
housing policy researches on the container camping area. 
Keywords: Gaziantep, camping center, container, housing 

1 Bu çalışma Prof. Dr. Evrim Töre tarafından yürütülen ve Esra Şener tarafından Gaziantep’te gerçekleştirilen alan 
çalışmasının bulgularından yola çıkılarak hazırlanmıştır. 
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Giriş 

Gaziantep; kitlesel akının geçici, transit ya da hedef ülkesi olarak bir şekilde en fazla sığınmacıyı bulunduran 

kentlerden biri olması sebebiyle, bu süreci en travmatik yaşayan kentlerden biridir (Gültekin, 2019). Bu 

kitlesel nüfusun varlığının ülkemiz için kısa süreli olacağının öngörülmesiyle oluşturulan, mekânsal 

kümelenmeler, elverişsiz yaşam ortamları ve nispeten olumsuz çevre koşullarına sahip, bu anlamda geçici 

çözümler üreten barınma merkezleri; Gaziantep kenti için de konut birimlerini, konaklama koşullarını, çevre 

koşulları ve kullanıcı memnuniyetini etkileyen yerleşim biçimleri olmuştur. 

Bu çalışmada kentte hali hazırda faaliyette olan Nizip 2 Geçici Barınma Merkezi’nin yakın çevresi, mahalle 

oluşumları, hizmet binaları, açık alanlar ve konteyner konut birimleri niteliksel ve niceliksel olarak incelenecek; 

iç donatı ve hizmetler, kentle ulaşım ilişkileri ve memnuniyet unsurları, fiziki unsurlar ve yapılan görüşmeler 

üzerinden detaylandırılacaktır. Bu hususta temel niteliksel veriler; alan içi gözlemler, idare birimiyle ve 50 ayrı 

alan sakini öğretmenle yapılan görüşmelerden elde edilecek alan bulgularıdır. Niceliksel veriler ise, donatı 

alanları ve konteyner (konut) birimlerine ilişkindir. Donatı alanlarının metrekareleri vaziyet planı, fotoğraflar ve 

maketler üzerinden yaklaşık olarak hesaplanmış, elde edilen metrekarelerin toplam nüfusa bölünmesi suretiyle 

kişi başı metrekareler bulunmuş ve güncel mevzuattaki asgari donatı değerleri ve çeşitliliğiyle karşılaştırılarak 

değerlendirilmiştir. Konteyner (konut) birimlerine ilişkin veriler, alan çalışması esnasında edinilmiş ve 

fotoğraflarla desteklenerek aktarılmıştır. 

Gaziantep’te kayıt altında 429.302 Suriyeli bulunmakta (GİGM, 2019), kayıt altına alınamayanlarla birlikte bu 

rakamın 500 binlerin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (URL 1). Barınma merkezleri genel olarak çadır 

ve/veya konteyner ünitelerinden oluşmaktadır. Gaziantep’te sırasıyla üç adet çadır kent ve bir adet konteyner 

kent kurulmuştur (Hançerkıran, Sandal & Tıraş, 2016). 2018 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle çadır kentler 

tamamen boşaltılmış (URL 2) ve günümüzde konteyner kent olarak faaliyeti süren Nizip 2 Geçici Barınma 

Merkezi kalmıştır (Mehmet Özdeniz, kişisel görüşme, 6 Ekim 2018). Barınma Merkezi, Nizip ilçe merkezine 

yaklaşık 12 km, şehir merkezine ise yaklaşık 58,5 km mesafede olup; daha önce kurulan çadır kentler gibi 

sınıra yakın; ancak kent merkezinin oldukça uzak çeperinde bulunmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1: Gaziantep’teki geçici barınma merkezleri (yazar tarafından oluşturulmuştur) 

“Barınma” Merkezi… 

Nizip 2 Geçici Barınma Merkezi’nde 18 yaşından küçük 938 kız çocuk, 1039 erkek çocuk; 916 kadın ve 863 

erkek olmak üzere 3.754 kişi bulunmaktadır. Burada yaşayanların çoğu yakın çevredeki bahçelerde mevsimlik 

işçi, sanayi işçisi ya da Nizip ilçe merkezinde çalışmaktadır. Çok azının kent merkezinde çalıştığı bilgisi 

edinilmiştir (Mehmet Özdeniz, kişisel görüşme, 6 Ekim 2018). 

Geçici Barınma Merkezi’ne ulaşım; öncelikle Nizip ilçe merkezine, Gaziantep kent merkezinden kalkan 

minibüsler ile devamında ise Nizip ilçe merkezinden kalkan “Çadır kent” minibüsleri ile gerçekleşmektedir. İlçe 

merkezine ulaşım kolay olsa da yanı başındaki boşaltılan çadır kentten dolayı konteyner kente yeterli sayıda araç 

çıkmamakta; araçlar, ilçe merkezinden ve konteyner kent önünden dolması beklenerek kalkmaktadır. Kamp 

nüfusu için bu durum, bazen saatler süren beklemelere ya da belli saatlerde ulaşım aracı bulamamalara yol 

açmaktadır. 

Barınma Merkezi’ne ulaşılan yolun iki kenarı da uzun bir hat boyunca sadece bahçe olup, Barınma Merkezi 

yakın çevresinin de aynı durumda olması, Barınma Merkezi dışında, çevrede herhangi bir yaşam alanının 

bulunmaması, ana caddeye ulaşana kadar geçilen uzun bir mesafeden sonra birkaç fabrika binası ve yaşam 
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ünitesinin bulunması çevre güvenliği açısından endişe vermektedir. Nizip’te bulunan kamp alanının ilçe 

merkezinden bu denli kopuk oluşu ve güvensiz ve yetersiz çevre koşulları dikkat çekmektedir. 

Barınma Merkezi, Fırat Nehri yakınında kurulmuş (Şekil 2); 2 adet sosyal tesis binası, ilkokul (ilkokul + 

anaokulu), ortaokul ve lise binası, halı saha, voleybol ve basketbol sahası, çocuk parkı, mescit, 2 adet Kuran 

kursu, camii, 10 adet muhtarlık, arıtma tesisi, su deposu, ısı merkezi, market, çamaşırhane, personel 

yatakhanesi, hastane, 112 Acil Servis Merkezi, misafir bekleme alanı, jandarma, güvenlik ve idari birim ile 

donatılanmış bir alandır (Şekil 3-4). Çocuk oyun alanı ve itfaiye gibi kamp halkının faydalanacağı diğer 

hizmetlerin ise yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanmaktadır (Mehmet Özdeniz, kişisel görüşme, 6 Ekim 

2018). Ayrıca merkez kurulduğu yer itibariyle kapasite genişletmeye uygundur. 

Şekil 2: Nizip 2 Geçici Barınma Merkezi hava fotoğrafı 

Şekil 3: Nizip 2 Geçici Barınma Merkezi alan maketi (Şener) 
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Şekil 4: Nizip 2 Geçici Barınma Merkezi tüm birim ve mahalleler (Şener arşivinden, 2019) 

Merkeze toplam iki kontrol noktasından geçilerek girilir. Biri Barınma Merkezi’ne ulaşılan yolda, alana 50 

metre mesafede bulunan askeri kontrol noktasıdır. Bu kontrol noktasından kimlik kontrolü, toplu taşıma 

araçları da dahil olmak üzere araç kontrolü ve geliş sebebinizi belirttiğiniz uzun bir sorgulamadan sonra geçilir. 

Merkez’e girerken ikinci kontrolden geçilir. Burası araç girişi ve yaya girişi ile ikili bir giriştir. Araç girişini 

Merkez’e bağlı personel kullanmaktadır. Yaya girişi, x-ray cihazlı güvenlik noktası da olan kayıt-kabul noktasıdır. 
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Buradan geçildikten sonra Barınma Merkezi’nin kendi içinde iki alana ayrılmış olduğu görülmektedir. İlki, 

konteyner kentten ayrılmış durumda, içinde misafir bekleme alanı, güvenlik kulübesi, elektrikçi ve sucu gibi 

teknik personelin konakladığı personel yatakhanesi, jandarma ve idari bina olmak üzere 5 ana birimin, eğitim 

ve sağlık birimleri gibi umumi hizmet alanlarının ve ana deponun bulunduğu kayıt-kabul noktasından sonra 

ulaşılan ilk alan; ikinci alan ise, konteyner mahallelerinin, sosyal tesis, camii, spor alanları ve marketin 

oluşturduğu esas barınma alanıdır. Bu birimlerin konumlanmasına bakılırsa, birinci ana giriş alanından sonra 

merkezin üç rota çizdiği; solda idari binanın, sağda hastane, 112 acil ve eğitim birimleri gibi ana uydu 

birimlerin, karşıda tel örgülerle çevrili (Şekil 5-6) konteyner mahallelerinin yer aldığı görülmektedir. Eğitim 

birimleri, sosyal tesis birimi ve spor alanları kümelenmiş halde bulunmakta ve çocuk oyun alanı, sahalar, 

hastane, camii, market, birinci ana giriş alanı ve Fırat Nehri ile birlikte konteyner mahallelerini çevrelemektedir 

(Şekil 2-4). 

Merkez  AFAD’ın 04.11.2015 tarihli Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetilmesi ve İşletilmesi Hakkında 

Yönergesi ’ne göre geçici barınma alanlarının; 

• nüfus artışına karşın kapasite genişletmeye uygun seçilmesi,

• Merkez girişinde güvenlik kontrollü nizamiye kurulması,

• hizmet gruplarını da içeren yönetim binası, emniyet, lojistik ve seyyar hastanenin Barınma

Merkezi’nde yaşayan insanların kolayca ulaşabileceği yerlerde olması şartlarının yanında; Merkez’in, eğitim ve 

kurs birimlerinin yaklaşık metrekare hesabıyla, 

• kurslar ve spor faaliyetleri için asgari 10.000 m²’lik ve eğitim kurumları için en az 1.500 m²

büyüklüğünde alanlar ayrılması şartını da taşıdığı görülmüştür (AFAD’dan aktaran İnan & Korgavuş, 2016). 

Barınma Merkezi gezilmeden önce idari binaya gidilerek görüşülmesi, ilgili izinlerin (EK) kontrolü, gerekli 

uyarıların alınması ve bu hususta kontrolör ve refakatçi göreviyle idari memurun ve güvenlik görevlisinin 

atanması işlemleri yapılır. Buradan hareketle, Barınma Merkezi’nde gerek Jandarma ve güvenlikli nizamiye gibi 

ilgili birimlerce ve gerek yabancıların gezdirilmesi yönünde alınan tedbirlerle iç güvenliğin iyi derecede 

sağlandığı, Merkez’in yaşam için azami derece güvenlikli olduğu görülmüştür. Ancak kamp sakinlerinin 
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denetimli giriş çıkışlardan dolayı ev ya da mahalle hissine çok geç alışabildikleri öğrenilmiştir. Ayrıca uzaklık ve 

dışa bu denli kapalılık ise alanın adeta bir getto tasarımı olduğu hissini beslemektedir. 

“Mahalle” Oluşumu… 

Mahallere giriş için tel örgülerden toplamda üç kapı açılmıştır. Biri ana giriş kapısı, diğerleri acil servise ve 

eğitim birimlerine kolay ulaşım için açılan kapılardır (Şekil 5-6). Her kapıda ayrıca güvenlik personeli 

bulunmaktadır. Kamp alanına kontrol noktasından geçilmeden girilir, alan boyunca yapılan çalışmalar, sorumlu 

başka bir güvelik personeli ve idari memur eşliğinde gerçekleşmektedir. 

Şekil 5: Ana birimlerden tel örgülerle ayrılmış kamp mahallesinden (Şener arşivinden, 2019) 

Şekil 6: Kamp alanı ana giriş aksı (Şener arşivinden, 2019) 

Kamp alanı harf sembolleri ile belirlenen (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J mahalleleri) 10 adet mahalle birimine 

ayrılmıştır (Şekil 4). Toplam on mahalle; kaldırım taşları ve aydınlatmaları ile çevre düzenlenmesi yapılmış, 5 

ana cadde ve 56 sokağa ayrılmıştır. Ana caddeler 15 m, ara caddeler ise 10 metre genişliğinde olup, parke taşı 

kaplıdır. Karşılıklı konteynerler tüm mahallelerde sırt sırta gelecek şekilde konumlandırılmıştır (Şekil 7). 
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Şekil 7: Barınma Merkezi'nden gece görüntüsü 

Barınma Merkezi’nin mahalleler bölümünde konteynerlerin dışında, 2 adet sosyal tesis binası, voleybol, 

basketbol ve futbol sahaları, çamaşırhane, market ve camii bulunmaktadır. Sosyal tesis binalarında toplam 2 

adet bayan ve 2 adet erkek olmak üzere kuaför kursları ve kuaför hizmeti, bilgisayar kursu, mozaik kursu, 2 

adet dikiş kursu, hafızlık kursu, davetler, organizasyonlar, düğün ve cenaze törenleri için kullanılan toplantı 

salonu, toplantı odası, 750 kişi kapasiteli kuran kursu, 1 adet kadın komisyonu ve bilgisayar odası 

bulunmaktadır. Kampta ayrıca her biri ortalama 23-24 öğrencili derslikleri olan ilkokul, ortaokul ve lise binaları 

ve ilkokul binasının içinde ana sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca kısa süre önce inşaatı tamamlanan 23 derslikli 

yeni lise binası da alanda hizmet vermeye başlamıştır (Şekil 8-11). 

Şekil 8: Barınma Merkezi Camii Şekil 9: Barınma Merkezi Halı Saha 
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Şekil 11: Barınma Merkezi Lise Binası               Şekil 10: Barınma Merkezi Marketi 

AFAD’ın ilgili yönergesine göre; 

• mahallelerin ana yol genişliğinin en az 10 m, ara yol genişliğinin ise en az 6 m yapılması,

• mahallelerin ana yollarının asfalt ya da parke taşı döşenmesi,

• iç ulaşımın ve lojistiğin kolay sağlanabilmesi için geniş giriş kapıları, en az 15 metre genişliğinde
olan anayollar ve en az 10 metre genişliğinde ara yollar yapılması,

• her bireyin ihtiyaçları ile yakından ilgilenebilmek için her biri en fazla 2.500 kişilik mahalleler
oluşturulması esastır (AFAD’dan aktaran İnan & Korgavuş, 2016). Buna göre, Merkez mahalleleri standartlara
uygundur.

Kamp sakinleri genel olarak alan içi donatı ve hizmetlerden memnundur. Yalnızca market hizmeti yetersiz 

bulunmakta, bu durum alan içi çevresel kaliteyi etkilemektedir. 

Mahalleli, kendi mahallesinde yaşayan ve kendi içlerinden olan Suriyeli bir adayı demokratik katılımlı, oylama 

esasına dayalı bir seçimle muhtar olarak belirlemek suretiyle, kendi aralarında yönetim modeli geliştirerek 

hiyerarşik düzeni tabanda da devam ettirdikleri anlaşılmaktadır (Oktay Altınbaş, kişisel görüşme, 6 Ekim 2018). 

İdare birimindeki personeller, genel olarak Arapça yazabilen ve/veya konuşabilen bilen Türklerdir. Kamp 

sakinlerinin birçoğu Türkçe’nin temel düzeyinde dahi Türkçe bilmemektedir. Bu durum uyum meselesinde dil 

konusunun -geçen zamana rağmen- hala önemli bir engel teşkil ettiği; hatta uyum konusuna olan uzaklığın ne 

derece büyük olduğunu göstermektedir. 

Yapılan görüşmelerden edinilen sonuca göre, kamp sakinleri genel olarak kişi başına aylık 100 TL ile 

bakiyelendirilen kartları ve diğer yardımları yetersiz bulmuştur. Mülakat sorusu doğrudan maddi koşullarla 

ilgili olmamakla birlikte, alınan yanıtların maddi sorunları vurgular nitelikte olması, alandaki öncelikli sıkıntının 
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ekonomik eksenli olduğunu göstermektedir. Söz konusu ekonomik koşulların yaşam birimlerini, ilçe merkezi 

ve kent merkezi ile ilişkileri de doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. 

Kamp sakinleri arasında dil, ırk, etnisite ve sosyal hayatın akışını etkileyen sosyal ilişkiler, yaşam biçimleri ve 

savaş mağduriyeti gibi benzerlikler bulunmaktadır. Bu gibi faktörlerin çevresel algıyı etkilediği ve alan ile alan 

sakinleri arasında yaşam bağını geliştirdiği dikkat çekmektedir. Oluşturulan her birimin birbiri ve halk ile ve 

kamp sakinlerinin çevresiyle ve hizmet birimleriyle olan iletişiminin iyi olması ve kamp alanında kendiliğinden 

gelişen komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin olması sosyal ilişkiler yönüyle bu bağın sonuçlarından biridir. Ayrıca 

komşu olan kadınlar kapı önlerinde bir arada vakit geçirmekte, kamp sokaklarında çocuklar kendi geleneksel 

oyunlarını oynamakta, ortak çamaşırhane olmasına karşın kadınlar kapı önlerinde çamaşır 

yıkamakta/asmaktadır. Burada yaşayan Suriyelilerin Türkçe dile hâkimiyetlerinin neredeyse olmadığı da göz 

önüne alındığında, alanın şeklen adeta savaştan önceki bir Suriye mahallesini anımsattığı görülmüştür (Şekil 

12-14). Bu hususta sorulan soruya alınan cevapların da önceki yaşamlara benzer yaşamların burada da devam

ettirilmesi yönünde olup, bu gözlemi destekler niteliktedir. 

Şekil 12: Barınma Merkezi'nden bir Sokak (Şener arşivinden) 
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Şekil 13: Barınma Merkezi'nde Sosyal Yaşam (1) (Şener arşivinden) 

Şekil 14: Barınma Merkezi'nde Sosyal Yaşam (2) (Şener arşivinden) 

Konteyner “Konutlar”… 

Alanda, aynı prototipten üretilen tek tipte 908 adet konteyner bulunmaktadır. Konteynerler yerden 30 cm 

yükseklikte; hol, banyo-WC, oturma odası ve mutfak ile birlikte, tek odalı, -maket üzerinden yapılan tahmini 

hesaplamaya göre- yaklaşık 21 m²’ lik birimlerdir. Konteyner planı incelendiğinde, girişte dar bir hole bakan üç 

kapı bulunduğu görülmektedir. Kapılardan biri girişin hemen karşısında banyo, tuvalet ve WC ’nin olduğu ıslak 

hacime, sağdaki kapı oturma odası olarak kullanılan bir adet yaşam alanına ve soldaki kapı da mutfağa açılarak 

sonlanmaktadır (Şekil 15-16). Konteyner tavan ve zemini su geçirmez malzemeden olmakla birlikte, 

konteynerin ısıtma sistemi ana ısıtıcılarla sağlanmakta; bu bakımdan konteynerlerin iklim şartlarına uygun 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 15: Konteyner Planının Maket Üzerinden Görünümü (Şener arşivinden) 

Şekil 16: Konteyner Konut planı (yazar tarafından maket ve görseller referans alınarak oluşturulmuş, 

tahmini plan şemasıdır) 
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Geçici barınma alanlarına dair ilgili yönergeye göre; 

• konteynerlerin yerden yüksekliğinin 30 cm olması,

• kişi başı düşen minimum kapalı alanın 3,5-4,5 m² olması,

• tüm birimlere elektrik ulaştırılabilmesi,

• konteynerlerin iklim şartlarına uygun malzemeden üretilmesi esaslarına uygun olarak (AFAD’dan

aktaran İnan & Korgavuş, 2016), konteynerlerin ilgili norm ve standartları taşıdığı görülmektedir. Yapılan 

görüşmelerde konteynerler; konfor koşulları, ısıtma ve soğutma sistemi gibi bakımlardan kamp alanı 

sakinlerinin birçoğu tarafından da memnuniyetle karşılanmaktadır. 

Alan içinde yapılan gözlemlere dayanarak mahalle muhtarı gibi kendi içinde statü sahibi olanların, evlerini 

kendi imkanları dahilinde yenileyerek, konteyner iç duvarlarını kaplayarak ve yaşam alanlarını dekore ederek 

daha nitelikli ve sağlıklı birimler oluşturduğu (Şekil 17-19), kalan diğer konteynerlerin birçok yönden daha 

niteliksiz ve sağlıksız durumda olduğu görülmüştür. 

Şekil 17: Mahalle Muhtarının Evi-Oturma Odası (1) (Şener arşivinden) 
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Şekil 18: Mahalle Muhtarının Evi-
Oturma Odası (2) (Şener arşivinden) 

Şekil 19: Mahalle Muhtarının Evi-Mutfak Ünitesi 
(Şener arşivinden) 

Kamp sakinleri ile yapılan görüşmelerde aslında yetersiz sayılabilecek bu alandan, temel barınma ihtiyaçlarını 

karşıladığı için hoşnut olan çokluğun yanında, özellikle beş kişinin bir arada yaşadığı, konteyner 

büyüklüğüne göre kalabalık sayılabilecek ve sürekli artan nüfusu olan ailelerin konteyneri yetersiz ve 

elverişsiz bulması durumu söz konusudur. Kalabalık yaşayan bu gibi ailelerin, konteyner içinde yeterli 

oturma alanı dahi bulamadığı ve mutfak alanının oldukça yetersiz kaldığı açıklıkla görülmekte ve bu 

birimlerin çokluğu dikkat çekmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Nizip 2 Geçici Barınma Merkezi’nde ulaşım, donatılar, iç özellikler, konfor koşulları, kullanıcı memnuniyeti, 

erişilebilirlik ve çevresel kalite gibi birçok niteliksel ve niceliksel unsurlar üzerinden temel veriler, gözlemler ve 

derinlemesine görüşmeler ile detaylı bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Donatıların büyüklüğü, çeşitliliği ve 

diğer niceliksel özelliklerinin standartlara uygun oluşu ve sağladığı diğer imkanların yanında; alanın 

konumlanması ve gözlem ve görüşmelerle edinilen gizli kalmış bilgiler doğrultusunda, alanın dezavantajları ve 

alandaki sorunlu alanlar ortaya konulmuştur. 

Geçici Barınma Merkezi, iç donatılarının çeşitliliği ve büyüklükleri bakımından neredeyse tüm ihtiyaçları 

karşılayan, güvenlikli ve kapalı bir alandır. Suriyelilerin eğitim, barınma, ısınma, güvenlik, sağlık, ibadet, temel 

beslenme ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ünitelerin yanında; sertifikalı mesleki ve beceri 
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kurs ve eğitim programları, psiko-sosyal destek birimleri, çocuk eğlence ve spor alanları, muhtarlık hizmeti, 

kamp alanından Nizip şehir merkezine direkt ulaşım imkânı gibi alan içi ve dışı bazı hizmetlerin varlığı da 

dikkat çekmektedir. Geçici Barınma Merkezi’ne bu yönüyle bakıldığında alanın; yerleşim modeli, çevre 

düzenlemesi, zemin kaplaması ve aydınlatmaları yapılmış alan içi planlaması, mahalle oluşumu ve muhtarlık 

gibi kendi içinde küçük yerel birimlere ayrılmış idari yapısı, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği; bunun 

yanında sosyalleştikleri, meslek edindikleri, beceri ve aktivite alanları ile bir yaşam kompleksi olarak 

tasarlandığı anlaşılmaktadır. Barınma Merkezi’nin alanın ve konteyner konutunun fiziki özellikleri yönünden 

AFAD’ın barınma merkezlerine dair asgari norm ve standartlarına uygun olduğu, hatta birçok yönüyle 

belirlenen standartların üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca alan fiziksel olarak genişlemeye uygun olması 

yönüyle de nispeten sürdürülebilirdir. Ancak alanda yapılan gözlemler ve görüşmeler neticesinde konutta 

yaşayan aile ferdi sayısı arttıkça konut alanının da aynı oranda yetersiz kaldığı; muhtar gibi alanda statü sahibi 

olanların kendilerine nispeten daha nitelikli yaşam alanları oluşturmalarına rağmen, diğer birçok ailenin 

elverişsiz koşullarda yaşadığı öğrenilmiştir. Genel olarak alandaki sıkıntılar kente erişimin zorluğu, market 

hizmetinin yetersiz kalması, konteyner konutunun nispeten yetersiz ortamı ve elverişsiz koşullarıdır. Aynı kültüre 

ve genel olarak benzer hayat biçimlerine sahip insanların bir arada bulunması sonucunda, kendi yörelerinden 

taşıyarak oluşturdukları doğal yaşam örtüsünün kamp alanına hâkim olduğu görülmüştür. Mekânsal 

kümelenme ile bir arada bulunan insanların yerel halktan fiziksel ve sosyal anlamda kopuk olması, mesafeleri 

arttırmakta, Türkçe dili öğrenmeye ihtiyaç duymamaları ve benzer hayat tarzını devam ettirmeleri gibi şekillerle 

entegrasyondan uzak olduğu görülmektedir. Karşılıklı uyumun önünü tıkayan bu tür mekânsal ayrışma 

modellerinin gelecek kuşaklar açısından endişe verdiği açıktır. Ayrıca böyle bir barınma modelinin varlığını da 

tartışmak gerekir. Nitekim geçici merkezler, uzun süreli yaşam için istenilen nitelikte barınma imkânı 

sunamayan birimler olmakla birlikte; sosyal mesafeleri arttıran, belirgin mekânsal ayrışmaların tasarlandığı 

modellerdir. Buradan hareketle; yeni konut modeli olan konteyner konutların, uzun süreli ve elverişli yaşam, 

çevre kalitesi ve üretim politikalarının; barınma merkezlerinin erişilebilirlik, kapalı site ve yerleşim politikaları 

üzerinden çeşitli yönleriyle tartışmaya açık olduğu görülmektedir. Güncelliğinin devam etmesi ve “geçici” 

merkezlerin günümüzde “kalıcı” gruplara ev sahipliği yapması ve gelecek kuşaklar açısından endişe vermesi ise 

bu tartışmaları güçlendirmektedir. Bu durum akademik çerçevedeki araştırma ve tartışmalarda daha çok ele 
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alınmalı ve bu konuya eğilen ilgili merkezi ve kentsel politikaların geliştirilmesi konusu bir an önce gündeme 

getirilmelidir. 
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GELECEĞİN KONUT ÜTOPYALARI* 

ÖZET 

Tarih boyunca mevcut yaşamı eleştiren ve çağın koşulları bağlamında kendi çözüm önerilerini üreten mimarlık; yalnızca şimdi ’ye değil 
geleceğe yönelik de bir vizyon sunma rolünü üstlenmiştir. Toplumun ideal fiziksel mekânını üretmeyi ilke edinen disiplinin bilgi alanı 
toplumsal, ekonomik, çevresel sorunlar ve bilimsel gelişmeler neticesinde sürekli olarak değişmiş dolayısı ile önermelerin temsiliyet 
biçimleri de dönüşüme uğramıştır. Nitekim, toplum için iyi yaşam olanaklarının keşfinin amaçlandığı ütopik önermelerde konut kavramı 
içeriklerinin de farklı tarihsel dönemlerde değiştiği gözlenmektedir. Modernleşme öncesi süreçte üretilen ütopyalarda konut sosyal bir 
problem olarak ele alınırken günümüz koşullarında sosyo-ekonomik ve çevresel boyutları ile disiplinlerarası bir problem haline gelmiştir. 
Kentsel alanları, toplumsal yaşamı ve doğa ile ilişkisini örgütleyen fiziksel çevreler olarak öngören Bahçeşehir modelindeki parametreler 
artık değişmiştir. Bilimsel alanda gerçekleşen değişimler neticesinde doğanın kendi başına bir değer olmasının ötesinde mimarlıkta bir 
tasarım yolu olarak kullanılmaya başlanması ve ütopik önermelerin bu bağlamda ortaya konulması dikkat çekici olmuştur. Bu bağlamda 
çalışma; mimarlığın çağın bilgi alanından yararlanarak geleceğe yönelik çözüm arayışları gerçekleştirmesini önemsemektedir. Çalışmanın 
amacı; geleceğin konut ütopyalarını, yaşamın sürdürülebilirliğini önceleyen disiplinler arası önermelerin mimari temsilleri üzerinden 
tartışmaktır. Tartışma kapsamında, endüstrileşme ile birlikte mimarlık alanına dâhil olan ütopyaların dönemin bilgi alanı neticesinde 
çağdaş ütopik önermelere değin geçirdiği değişim incelenmiştir. Modern Mimarlık döneminden günümüze değin üretilen önermelerden 
dönemin bilgi alanını yansıtan etkin örnekler seçilerek bir analiz föyü oluşturulmuştur. Önermelerin temsil biçimlerinin değişimi üzerinden 
tasarım süreci, araçları ve tasarımcı rollerine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Ütopik barınma tasarılarının günümüzde aldığı 
biçim neticesinde teknolojik ve bilimsel gelişmelerin mimarlık disiplini özelinde etkinliğinin tartışmaya açık hale geldiği görülmüştür.       
Anahtar kelimeler: mimarlık, bilim, teknoloji, gelecek, ütopya, konut 

HOUSING UTOPIAS OF THE FUTURE 

ABSTRACT 

Architecture that criticizes the current life and produces its own solutions in the context of the conditions of the age throughout history, has 
assumed the role of presenting a vision not only for the present but also for the future. The knowledge domain of the discipline that adopts 
the principle of producing the ideal physical space of society, has changed continuously as a result of social, economic, environmental 
problems and scientific developments therefore, the forms of representation of the propositions have also been transformed. As a matter 
of fact, in the utopian proposals which aim to discover good living opportunities for the society, it is observed that the contents of the 
concept of housing changed in different historical periods. In the utopias produced during the pre-modernization process, housing has 
been considered as a social problem and in today's conditions it has become an interdisciplinary problem with its socio-economic and 
environmental dimensions. 
The parameters in the Bahçeşehir model, which foresees urban areas as social environments organizing social life and its relationship with 
nature, have now changed. As a result of the changes in the scientific field, it is remarkable that nature was used as a design way in 
architecture beyond being a value in itself and that utopian proposals were put forward in this context. In this sense, the study regards that 
architecture searches for solutions for the future by making use of the information field of the age. The aim of the study; to discuss the 
housing utopias of the future through the architectural representations of interdisciplinary proposals that gives the sustainability of life 
priority. Within the scope of the discussion, the changes of the utopias, included in the field of architecture along with the industrialization, 
until contemporary proposals as a result of the knowledge domain of the period were examined. An analysis sheet was created by selecting 
the effective examples reflecting the knowledge domain of the period from the proposals produced since the Modern Architecture period. 
Through the change of representation forms of the proposals, evaluations were made for the design process, tools and designer roles. It 
has been seen that the effectiveness of technological and scientific developments in the discipline of architecture is arguable in the context 
of the utopian housing designs. 
Keywords: architecture, science, technology, future, utopia, house  
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GELECEĞİN KONUT ÜTOPYALARI 

Giriş 

Barındırdığı sosyal ve kültürel içerik aracılığıyla konut, toplumsal değerlerin tartışılabildiği, kavranabildiği bir 

olgudur. Yapılı çevreyi kuran etkin bir mekânsal değer olması nedeni ile mimari pratik ve düşünce 

tartışmalarının önemli bir ögesini oluşturmaktadır. “Gündelik hayatın en indirgenemez unsuru olan barınma 

ihtiyacını karşılamakta ve böylece yapılı çevrenin temel bir bileşeni olma niteliği göstermektedir.” (Riley, 1999, 

s.9).

Toplumsal yaşam ve fiziksel mekânı olan kentte yaşanan gelişmeler, yeni mekânsal arayışlar, gündelik yaşantı 

pratiklerinin farklılaşması, insanın yaşamı kavrayış biçimi ve dönemin bilgi alanı barınma içeriklerinin 

değişmesinde önemli etmenler olmuştur. Konutun mekânsal organizasyonunda meydana gelen bu değişim 

ütopik önermeler aracılığı ile tartışılabilir niteliktedir. Çünkü iyi yaşam olanaklarının en önemli tartışma 

zeminini oluşturan barınma eylemi, içerisinde bulunulan duruma yönelik ortaya çıkan hoşnutsuzluk ve daha iyi 

bir geleceğin var olabileceğine dair inanç aracılığıyla üretilen ütopik önermelerin de ortak içeriğini 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda bildiri kapsamında dönemin teknolojik ve bilimsel gelişmelerini yansıtan etkin 

ütopik önermeler üzerinden barınma yaklaşımlarının değişimi değerlendirmeye alınmıştır.  

Mimarlıkta Ütopya Önermeleri 

Sürekli değişen ve gelişen bir pratik ve düşünce alanı olan mimarlığın belirleyici rolünü yeni’nin üretilmesinde 

etken olan eleştirel bakış oluşturmaktadır. Fiziksel çevreyi inşa ederken toplumsal yaşamı da kurgulamak, var 

olanı eleştirel olarak değerlendirmek mimarlık ve ütopya ilişkisini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle ideal için 

bir referans oluşturan ve mevcut düzene karşıt bir tavır barındıran ütopyalar, mimarlığın edindiği yaşamı ve 

fiziksel mekânını tasarlama rolünde önemli bir temsil aracı olmuştur. Modernleşme sürecinin bir sonucu 

olarak nitelendirilebilecek olan ütopyaların özellikle endüstrileşme sonrası mimarlığın bilgi alanı ve kavramları 

ile üretilir hale geldiği söylenebilir. Modernleşme öncesi ütopyalarda fiziksel çevre toplumsal yaşamın 
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kurgulanmasında bir araç olarak rol alırken, endüstrileşme sonrasında fiziksel çevrenin kendisi ve dolayısı ile 

imkân tanıdığı toplumsal yaşam asıl ütopik kurguyu oluşturmuştur.  

Farklı dönemlerde üretilen ütopik önermelerin çağın bilgi alanı, mimarlığın temsil araçları ve kavramları 

değiştikçe dönüşüme uğradığı bilinmektedir. Endüstrileşme sürecinden günümüze değin toplumsal ve kentsel 

sorunlar, giderek artan çevre problemleri, savaşlar ve doğal afetler gibi etmenler dâhilinde ortaya çıkan 

ütopyaların temsil biçimlerinde bilimsel ve teknolojik gelişmeler etken olmuştur. Ütopyaların ortak içeriğini 

oluşturan barınma önermeleri bu gelişmelerin belirlediği yeni sınırlar çerçevesinde biçimlenmiştir. Ortaya 

çıkan alternatif yaşam önerilerinin sunduğu yeni bakış tarihsel bir okuma yapıldığında izlenebilme imkânına 

sahiptir.  

Modern Dönemde Yeni Barınma Yaklaşımları 

Endüstriyel gelişmelerin dünyanın yeni çehresini belirlemeye başladığı süreçte yaşanan bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler yeniçağın inşasında etken olmuştur. Seri üretim ve hazır sistemler barınma modellerinin teknik 

altyapısını biçimlendirirken mimaride rasyonel arayışlar konutun estetik niteliğini belirleyen önemli bir unsur 

olmuştur. Evrensellik ilkesi, işlevsellik, tüm ihtiyaçlara cevap verebilme ve eşit yaşam olanakları sunma yeniçağı 

temsil eden konutun nitelikleri olarak belirlenmiştir.  Bu dönemde ortaya çıkan, kenti makine metaforu 

üzerinden ele alarak teknolojinin imkânlarını sonuna kadar kullanmayı savunan ve bu yaklaşımlarını estetik 

arayışlarına da yansıtan Futurizm ve Konstrüktivizm akımları dönemin teknolojiye olan inancının birer 

göstergesidir.    

Yeni tasarım olanakları keşfedilirken endüstrileşmenin olumsuz getirilerinden olan kontrolsüz nüfus artışı, aşırı 

kentleşme, doğal alanların azalması, politik ve ekonomik kaygılar bu tasarım olanaklarının birer çözüm 

arayışına dönüşmesinde rol oynamıştır. Tasarılar kimi zaman aşırı kentleşme sonucu ortaya çıkan yeni yer 

arayışlarının birer temsili olan Wenzel Hablik’in dikey kentleri, Bruno Taut'un Alpler Mimarlığı ve Georgy 

Krutikov’un Flying City projelerinde olduğu gibi ütopik birer önerme olarak ortaya konulsa da çoğunlukla 

kentteki sorunlara çözüm arayışı dahilinde üretilen gerçekçi projeler olmuşlardır. Böylece, endüstrileşmenin 

toplumsal yaşam ve fiziksel çevresinde meydana getirdiği sorunların eleştirisi üzerinde temellenen birçok 
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kentsel tasarı ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, “barış içerisinde yaşayan yeni bir toplum hayalini ortaya 

koyan” (Eaton, 2002, s.197) ve kamusal yapıları işlevlerine göre ayırıp konut alanlarını kente karakteristik 

lineer formunu verecek bloklar olarak kurgulayan Tony Garnier’ın Endüstri Kenti ideal bir 

gerçekliktir.” (Wiebenson, 1960, s.16-17).   

Corbusier’nin Çağdaş Kent manifestosu bağlamında önerdiği, yatay genişleyen Paris kentini düşey bir kent 

haline getirmeyi ve kent merkezinin yeniden inşa edilecek şekilde ele alınmasını öngördüğü Plan Voisin 

tasarısı da kentin muğlak bir tahayyül değil sorunları çözmeye niyet eden gerçekçi bir proje olduğunu ortaya 

koymaktadır. Broadacre tasarısı ise Frank Lloyd Wright’ın birçok erken modernist vizyonun aksine kentsel 

alanları reddederek pastoral manzara içinde öngördüğü yeni modernize yaşam tarzıdır. “Şehir hayatından 

uzaklaşma, kalabalıktan kaçma isteği ile biçimlendirilmiş” (Bartolacci, 2013) olan bu kent “medeniyeti 

kurtarma amacı ile önerilmiştir.” (Türkün Dostoğlu, 1988, s.147) .Tasarı iyi bir kentsel planlama dâhilinde iyi 

bir toplumsal yaşamın hedeflendiği bir yerleşimdir.  

Tasarıların ütopyaya dönüşmese de mimarlığın yenilikçi ve eleştirel olma yönünü yansıtan gerçekçi idealler 

olduğu görülmektedir. Kurokawa’nın (2002) deyişiyle “mimarlık ve şehir planlama yoluyla toplumsal eşitliğin 

sağlanması, Modern Mimarlık Hareketinin felsefi iyimserliğini ve dolayısıyla ütopik bakışını ödünç alan 

beklentilerden biri olmuştur.” (s.281) Bu bağlamda modern mimarlığın daha iyi bir dünya özlemini sembolize 

ettiği söylenebilir (Heynen, 2002, s.389). Modern mimarlık her ne kadar biçimce kontrol altına almayı savunsa 

da üstlendiği bu ilerlemeci rolü ile “belirlenmiş bir dizi form değil, bir düşünme biçimidir.” (Seidler, 2002, 

s.60). Bu düşünce biçimi teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ilerlemesi ile yeni yaşam alternatiflerinin

ortaya çıkmasında ve ideallerin gerçekliği aşarak birer ütopyaya dönülmesinde etken olmuştur. 

Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Arayışlar 

Modernizm 1970’lere değin mimarlığın düşünce dünyasını biçimlendirmeye devam ederken Modern 

Mimarlık, 1960’lardan itibaren öngörülerinin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların eleştirisinde temellenen yeni 

bir evreye girmiştir. Küresel ölçekte etkin olan savaşlar, endüstrileşmenin getirisi olan toplumsal ve çevresel 

sorunlar bu dönemde ortaya konulan alternatif yaşam arayışlarını biçimlendirirken yeni bilimsel gelişmeler bu 
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arayışların farklı ütopik önermeler ile temsil edilmesinde etken olmuştur. İnsanın Ay’a ilk defa ayak basması 

insanlığın sınırlarını bir kez daha sorgulamasını sağlamış ve insanı dünya dışında farklı yerlerin varlığı ile bir 

kez daha yüzleştirmiştir.  

Bilimsel gelişmeler ile yeni bir mimarlık tanımlanırken modern kent ve toplumsal yaşamın eleştirisi yeni 

kentsel tasavvurları ortaya çıkarmıştır. Düzenledikleri sergiler ile kente yönelik eleştirilerini dile getiren 

“Archigram, yürüyen şehirlerin sıradan olduğunu kabul ettirecek hayali çizimlerinde olduğu gibi geleceğe 

yönelik birçok imaj üretmiştir.” (Banham, 1993, s.171). Dikey bir strüktüre takılan kapsüllerden oluşan esnek, 

değişebilir mekânların öngörüldüğü bir kurgu olan Peter Cook'un Plug-in City tasarısı da Walking City 

tasarısında olduğu gibi endüstri ve teknolojiye olan güvenin göstergesidir. Warren Chalk’ın 1964 yılında 

tasarladığı Plug-in Capsule Home projesi ise “endüstriyel olarak üretilen, değiştirilebilir nitelikte duvar, taban 

ve tavan elemanlarının oluşturduğu, bir dizi parça ile monte edilen kapsül birimler ile kurgulanmış deneysel 

bir tasarıdır.” (Zeinstra, 2008, s.218). Bu bağlamda, esnek ve değiştirilebilir mekân önermeleri ile Archigram; 

Modern Mimarlığın öngördüğü biçimce kontrol altında olma yaklaşımını eleştirmiş, dönemin endüstriyel ve 

teknolojik imkânlarını kullanarak mekanik bir sistem yaratmayı öngörmüştür. 1 

Görsel 1,2,3. Archigram, Walking City, 1964; Peter Cook, Plug-in City, 1964, Warren Chalk, Plug-in Capsule 

Home, 1964 

284

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



Mekânın yeni imkânları keşfedilirken farklı malzemelerin inşa sürecinde kullanılabileceği fikri mimarlık 

düşünce ve pratik alanında yer edinmiştir. “David Greene 1962 yılında Spray Plastic House tasarısını plastiği 

kullanarak uygun formu yakalayabilme girişimi olarak sunmuştur. Tasarıya dair manifesto, balonun herhangi 

bir boyutta şişirilebileceği gibi plastiğe de herhangi bir şeklin verilebileceği şeklinde dile getirilmiştir (Zeinstra, 

2008, s.217). Tasarının inşa sürecinde kullanıcının sürece yön vermesinin ve mimarın ise bir danışman olarak 

yer almasının öngörülmesi kullanıcı-tasarımcı rollerinin erken modern döneme kıyasla oldukça farklılaştığının 

göstergesidir. Tasarı, yapının istenilen formda üretilebilmesi düşüncesi özelinde, William Katavolos’un Kimya 

alanındaki gelişmeleri mimarlıkta uygulama fikri olan, 1960 yılında sunduğu Kimyasal Mimarlık önerisi ile 

benzerlik göstermektedir. Bu kapsamda, mimarlıkta farklı malzeme kullanımlarının öngörüldüğü benzer 

yaklaşımların sayısı artmış tasarılar geleceğe yönelik birçok önerme için yol gösterici olmuştur.1 

Görsel 4,5. David Greene, Spray Plastic House, 1962; William Katavolos, Chemical Architecture, 1960 

Barınma mekânlarında farklı malzemelerin kullanılabilir olması fikri hafif malzemeler ile üretildiğinde konutun 

taşınabilir olabileceğinin keşfini beraberinde getirmiştir. Böylece, Archigram’a ait olan Cushicle tasarısında 

olduğu gibi bir sırt çantasına benzer şekilde taşınabilen göçebe tarzda şişme evler ile Suitaloon gibi temel 

gereksinimleri sağlayabilen uzay elbisesi biçiminde giyilebilir barınma önerileri ortaya konulmuştur. Özgürlük, 

göçebelik, geçicilik ve mobilite kavramlarının tartışıldığı bu dönemde kent içinde sabit bir yerde konumlanma 

fikri eleştirilmektedir. Aynı dönemde Metabolistler “tasarım ve teknolojinin insanın canlılığı anlamına geldiğini, 

insanlık ve teknoloji arasında yeni bir ilişki kurulması gerektiğini” (Kurokawa, 2006, s.68-70) ve “alan 

yetersizliği, konut sıkıntısı, planlanmamış yayılma sorunlarını temel alarak mekânsal ilişkilerin özgürce 

kurulması gerektiğini” (Schalk, 2014, s.93-294) bildiren görüşleri ile sürece yön vermişlerdir. Durumcular ise 
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“kentin bölgelere ayrılarak planlanmasına karşı çıkarak bütünsel olarak ele alındığında kentsel yaşamın 

özgürleştirileceğini savunan” (Has, 2009, s.26) ve “insanın kendisini geçerli değer sistemlerinden ve yapılı 

çevreden yalıtarak özgürleşmesini hedefleyen” (Ojalvo, 2012) görüşleri ile bu sürece katkıda bulunmuşlardır.  

Mikro ölçekten makro ölçeğe değin mekânı kuran değerlerin insanın ve hatta mekânın özgürleşmesi fikri ve 

insanın teknolojik ve bilimsel gelişmeleri kendi yaşamsal ihtiyaçları doğrultusunda yönetebilmesi düşüncesi 

olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Jean-Paul Jungmann’ın, Dyodon adlı 1967 yılına ait “tehlike anında şişerek 

yer değiştirebilen, yüzebilen, asılabilen, hafif, taşınabilir pnömatik sistem olan deneysel tasarısı” (Corsini, 

2011) bireyin olduğu kadar mekânın da bir yere ait olma durumunun değiştiğini göstermektedir. Bilimsel 

gelişmeler dâhilinde ise insanın değer olarak alındığı tasarıların temsil biçimini genetik üzerine yapılan 

çalışmalar ile insan yapısının keşfinin okunabildiği önermeler oluşturmaya başlamıştır. Superstudio’nun, 

“kenti kuran küp şeklindeki her bir hücrenin canlıların duyusal parametrelerini yansıtabilen bir simülatör olan 

zemin ve beyin dalgalarının alıcısı olan tavandan oluştuğu ve insan gereksinimlerinin analiz edilerek bireyler 

arasındaki eşitliğin sağlandığı” (Altın, 2008, s.41) bir öngörü olan 2000 Ton City (2000 Tonluk Kent) tasarısı bu 

temsil biçimlerinin ilk örneğini oluşturmaktadır. 

Görsel 6,7. Jean-Paul Jungmann, Dyodon,  1967; Superstudio, 2000 Ton City, 1971 

Mimarlığın mekânı kurgularken insanı ve toplumsal yaşamı birincil değer olarak ele aldığı ve insan-mekân 

ilişkisini esnek planlama, mobilite, göçebelik üzerinden yeniden tanımladığı görülmektedir. Kullanıcı Modern 

Mimarlık yaklaşımının aksine tasarlanan mekânı biçimlendirebilmekte ve böylece yaşamsal faaliyetlerini 

gerçekleştireceği kendi mekânını yönetebilmektedir. Hem bireyin hem de mekânın hareket edebilme yetisiyle 
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özgürleşmesi söz konusudur. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ise bu değerlerin ele alınış biçimlerini 

dönüştürmeye devam etmektedir. 

21. Yüzyılda Bilimsel Gelişmeler Bağlamında Yeni Barınma Yaklaşımları

Üretim ve tüketim toplumsal hayatı ve fiziksel mekânı biçimlendiren temel etmenler haline gelirken kentsel ve 

çevresel sorunlar küresel bir hal almıştır. İnsanlığın tüm yaşamı tehdit eden sonuçlar ile yüzleştiği bu 

dönemde, DNA ve genetik üzerine yapılan çalışmalar, sayısal bilişim teknolojileri ve nanoteknoloji gibi yeni 

alanlar yaşamın sürdürülebilirliğinin tartışıldığı, insan organizması ile bağ kuran yeni mekânsal kurguları da 

beraberinde getirmiştir. “60’lı yıllarda Bilgisayar Destekli Tasarım’ın kullanılmaya başlanması, 1970’lerde 

ortaya çıkan rekombinant DNA teknolojisi ve 1990’da başlatılan İnsan Genom Projesi (Human Genom Project 

– HGP) bu dönemin tasarı anlayışlarını etkileyen önemli gelişmeler olmuştur.” (Erbaş Korur, 2012, s.18-45)

1980'lerden itibaren küresel bir olgu haline dönüşen Bilişim Devrimi ise, bilgi işlem ve iletişim teknolojilerini 

geleceğin kenti projelerine daha yoğun olarak taşıyarak kentleri bilişim vizyonlarının birer parçası haline 

dönüştürmüştür (Akbulut, 2009, s:38).  

John M. Johansen’in, The Metamorphic Capsule isimli laboratuvar çalışmaları sürecinde elde edilmiş deneysel 

tasarısı bilim ve teknolojide edinilen deneyimler ışığında üretilen temsil biçimini örneklemektedir. Formu, 

opaklığı ve rengi elektromanyetik mıknatıslar tarafından kontrol edilen, sınırlandırılmış bir alan projesi olarak 

değerlendirilebilecek olan bu tasarı itme ve çekme yönlü elektrik kuvvetlerinin uygulanmasıyla objenin 

sınırlandırılmış boşluk içerisindeki süspansiyonu ile gerçekleştirilmiştir. Kapsülü oluşturan strüktürel bir 

çerçevenin kapsülün dış yüzeyindeki düğüm noktalarıyla iletişim kurduğu bir sistem tarafından 

biçimlenmektedir. Kapsülün formunu oluşturan etmen hava basıncının devamlılığı olup bireylerin kapsülün 

içerisinden geçerek meydana getirdiği hareketler doğrultusunda görsel efektler meydana gelmekte ve kapsül, 

beyin dalgaları aracılığı ile çeşitli ruh hallerini algılayarak ışık ve ses efektleri ortaya çıkarmaktadır (Johansen, 

2002, s.91).  

“Geleceğin mimarisi yeni yaşam, düşünce ve inşa etme biçimlerinin keşfedilmesi için bir araç haline gelmiş, 

mimarlıkta bilgisayarın kullanılmaya başlanması, yeni malzemelerin keşfi yalnızca yapısal ve mekânsal değil, 
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süreç ve rol değişimlerinde de belirgin farklılıkları beraberinde getirmiştir.” (Erbaş Korur ve Dülgeroğlu Yüksel, 

2013, s.16) Tanımlanan yeni mimarlık, “temelde hücreleri ve genetik bilgisiyle tamamen kendi kendine 

üreyebilen, gelişen, yaşamını sürdüren ve hatta ölen mimari mekânlar tariflemekte, yapıların kendi DNA’sı 

tarafından yönetilerek çevresiyle etkileşime girebilmesi ve hasarlarını onarabilmesi öngörülmektedir.” (Akyol 

Altun, 2007, s.89). 

Görsel 8,9. John M. Johansen, The Metamorphic Capsule, 2002; Greg Lynn, Embryological Houses, 1997-2001 

Çeşitlilik, süreklilik, kişiye uygunluk, esnek üretim ve uygulama gibi nitelikleri içerisinde barındıran bir konut 

projesi olan Greg Lynn’in Embriyolojik Evler (Embryological Houses) tasarısı mimarlığın genetik bilimi ile 

ilişkisini ortaya koyan bu önermelerden biridir. “Her biri birbirinden farklı genetik karakterlere sahip altı 

ebeveyn ev belirlenerek gen havuzundan seçilen karakter genlerin eşleştirilmesi, eşleşen genlerin sürekli 

olarak kendi nesillerini üretmeye devam ederken elde edilen ürünlerin doğaya adaptasyonunun sağlanması 

öngörülmüştür.” (Özen, 2006, s.46).  

John M. Johansen’in 2200 yılı için tasarladığı esnek planlama anlayışına sahip, kullanıcının istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda kendini yenileyebilen Moleküler Kurgulu Ev (Molecular Engineered House) projesinde ise 

binanın bir tohumdan başlayarak dokuz günlük gelişim süreci içerisinde bir barınma birimine dönüşümünü 

öngörülmüş, tohumların yerleşeceği yerin kazı işleminin yapılmasından yapay, organik ve koruyucu bir koza 

elde edilene kadar geçen süreç tariflenmiştir.” (Johansen, 2002, s.133-134) Aşamalar halinde büyüyen ve 

daha karmaşık kodlarla kontrol edilmesi gereken bir proje olan Multistory Apartment Building tasarısı da 

moleküler mühendisliğin çok katlı karmaşık yapılarda dahi bir tasarım aracı olarak kullanılabileceğinin 
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göstergesidir. Kök, sap, dal ve platformlar yardımı ile açıklıkların geliştiği ve strüktür için destekleyici 

elemanların gerektiği bu süreçte büyümeye müdahale edilebilmekte ve büyüme süreci başka bir zaman tekrar 

aktive edilebilmektedir. Konut birimlerinin insani ifadeden uzak olarak tasarlandığı yönünde eleştiri sunan bu 

öngörüde karmaşık kodlamanın mekânda çeşitliliği sağlayacağı savunulmaktadır. Tasarımcı sürece yalnızca 

kodlama aşamasında yön vermemekte istediği takdirde iç mekânda özel tasarımlar tercih edebilmektedir.2 

Benzer yaklaşımla, Human Ecology Design grubu (MIT) tarafından geliştirilen Fab Tree Hab projesi beş 

aşamada büyüyüp gelişebilen canlı bir organizma ve sürdürülebilir nitelikte bir konut tasarısı olup doğayla 

kurulması öngörülen ilişki dönemin bilgi alanından yararlanılarak geleceğe yönelik ütopik bir önerme olarak 

sunulmuştur.  

Görsel 10,11,12,13. John M. Johansen, Molecular Engineered House, 2002; Multistory Apartment Building, 

2002; Massachusetts Institute of Technology Team, Fab Tree Hab, 2003 

Genetik bilimi, teknoloji ve nanoteknoloji ile mimarlığın kurduğu interdisipliner ilişki yaşamın devamlılığını ilke 

edinen yaklaşımlar üretirken, olası doğa olaylarına karşın önlem alma amaçlı çözüm arayışları kent ölçeğinde 

sürmektedir. Jean Paul Jungman’ın 1967 yılında tasarladığı Dyodon adlı pnömatik ev önerisi düşünüldüğünde 

önermelerin bilimsel gelişmeler neticesinde edindiği yeni temsil biçimleri gözlemlenebilmektedir. Nitekim 

“Studio Lindfors’un 2009 yılında tasarladığı Cloud Skippers projesi, ani bir olumsuz durumda, helyum 
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kullanılarak yerleşimlerin yerden yükselmesi ve böylece toplumun herhangi bir zarar görmemesi üzerine 

kurulu bir mekân önermesidir. Tasarının, yerden yükselmesi sonrasında bir suya inerek rüzgârın yönetiminde 

kendine bir rota edinmesi öngörülmüştür.” (Government Office for Science, 2014, s.26). Matsys 

Tasarım Stüdyosu’nun 2009 yılında sunduğu Desert City tasarısı ise, tüm yerleşim yerinin bir çöle 

dönüştüğü senaryosundan hareketle yer altında gelecekte kullanılmak üzere bitki örtüsü, su kaynakları ve 

karma kullanım işlevli mağaraların yer aldığı bir alternatif yaşama mekânı önermektedir (Government Office for 

Science, 2014, s.105).

Görsel 14,15. Studio Lindfors, Cloud Skippers, 2009; Matsys Tasarım Stüdyosu, Desert City, 2009 

Bu dönemde üretilen alternatif yaşam önermeleri yalnızca bir tehlike anında kullanılması öngörülen mekânları 

değil tüm yaşamın sürdürülebileceği yeni bir düzen ve fiziksel mekân temsillerini de içermektedir. Nitekim 

“R&Sie(n) tasarım stüdyosunun 2005 yılında tasarladığı Vertical-Sky City önerisi bilimsel gelişmeler ve 

teknolojinin sonuna kadar kullanılarak mimarlık kimliğinin karakterize edildiği biyolojik-genetik süreç odaklı 

bir önerme olup klonlama, aşılama ve biçim değiştirme yaklaşımları ile yer ve nesne arasındaki ilişkiyi kırmayı 

amaçlayan bir yaşam tasarısıdır.” (Government Office for Science, 2014, s.106). Bu ütopik önermeyi, 

endüstrileşme sonrası dönemde üretilen Wenzel Hablik’in dikey kentleri ve Georgy Krutikov’un Flying City 

tasarılarının sunduğu yaklaşımların dönemin bilgi alanı dahilinde yeniden biçimlenmesi şeklinde yorumlamak 

mümkündür. “Tomas Saraceno’nun 2011 yılında ortaya koyduğu Cloud Cities tasarısı ise canlılar arasındaki 

biyolojik ve sosyolojik yapılanmaları ve dolayısı ile ilişkiler ağını önemseyen bir projedir (Government Office 

for Science, 2014, s.25). Genetik ve teknolojik gelişmelerin yoğun olarak yaşandığı süreçte yaşamın, toplumsal 
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ilişkilerin düşünülmesi günümüz insan-mekân ilişkilerine yöneltilen eleştirel bakışın izleri olarak 

yorumlanabilir.  

Görsel 16, 17. R&Sie(n) Tasarım Stüdyosu, Vertical-Sky City, 2005; Tomas Saraceno, Cloud Cities, 2011 

21. Yüzyılda mimarlığın edinmiş olduğu interdisipliner yaklaşım yaşamın devamlılığını ve toplumsal ilişkileri

önemseyerek fiziksel mekânı bu değerlere göre organize eden yeni bir kimliği tariflemektedir. Mikro ölçekten 

makro ölçeğe değin geleceğe dair düşlerini bilimsel bir zemin üzerinde temellendiren mimarlık yalnızca kent 

değil tüm yaşam üzerine söz söyleme yetkisini edinmiştir. Artık, dijitalleşme ile mekânın yeni sınırları 

tartışılmakta, biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmeler dâhilinde doğa ile adaptasyonun sağlandığı mekânlar 

kurgulanmaktadır. Doğa; korunması ve bütünleşilerek uyumun yakalanması gereken bir değer olarak 

görülürken teknoloji ona üstün gelen bir etken değil doğayla iletişimi sağlayan bir araç haline gelmektedir.  

Sonuç 

Mevcut yaşam olanaklarının eleştirisi ve alternatif yaşam biçimlerine dair arayış ütopik öneriyi ortaya 

çıkarabilmektedir. Gündelik yaşam pratiklerinin en temel fiziksel mekânı olarak atfedilebilecek olan konut bu 

önermelerin ortak içeriğini oluşturmaktadır. Dönemin bilgi alanı ve koşulları değiştikçe üretilen ütopyaların ve 

dolayısı ile barınma önermelerinin temsil biçimlerinin de değiştiği görülmüştür. Bu değişim üretilen analiz 

föyü aracılığı ile izlenebilmektedir.  

Endüstrileşme sonrası kenti ve konutu yaşayan bir makine olarak kurgulayan anlayış toplumun fiziksel mekân 

aracılığı ile ideal yaşam biçimine ulaşmasını hedeflemiştir. Modern Mimarlık döneminde ortaya konulan 
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önermeler, seri ve ucuz üretimin getirdiği olanaklar ve ilerlemeci bakış açısıyla geleceğe yönelik idealin 

aranmasında etkin olurken, önermelerin denetimli, çevresinden yalıtılmış ve kullanıcının birincil değer olarak 

görülmediği bir biçime dönüşmesi de kaçınılmaz olmuştur. 1960lar sonrası üretilen barınma modellerinin ise, 

yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler neticesinde birçok işleve hizmet edebilen, değişip dönüşebilen, 

kullanıcı odaklı tasarılar olarak ortaya konulduğu görülmektedir. Yeni malzeme olanaklarının keşfedildiği ve 

kullanıcının mekânı deneyimlerken özgürleştiği bu yaklaşımlarda idealin teknolojiye ve bilimsel gelişmelere 

yönelik güven aracılığı ile sağlandığı görülmektedir. 21. yüzyılda üretilen ütopik önermelerde ise mekânın 

dijitalleşme, genetik alanında yaşanan gelişmeler paralelinde biçimlendiği ve mekânın sanal olarak üretilerek 

yeni olasılıklarının keşfedilmeye çalışıldığı görülmektedir. Kullanıcının sürece dâhil olabildiği bu yaklaşımlarda 

tasarımcı ise tüm kararları başlangıçta almakta ve süreci yöneten dijital araçlar olmaktadır.  İnşa sürecine 

yönelik malzeme bilgisi de değişmiş olup insan yapımı malzemelerin yerini yazılımlar ve biyolojik kaynaklar 

almıştır.     

Görsel 18. Dönemin bilgi alanı bağlamında değişen ütopik temsiller 
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Bu bağlamda, geçmişten günümüze değin üretilen barınma modellerindeki değişimler izlendiğinde, mimarlık 

ve bilimsel-teknolojik gelişmeler ara kesitinde geleceğe yönelik yeni yaşama mekânı önermelerinin yeni temsil 

biçimleri ile üretilmeye devam edeceği söylenebilmektedir.  
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KONUTU “Y KUŞAĞI” VE ‘MOBİLİTE’ ÜZERİNDEN DÜŞÜNMEK 

ÖZET 

Modern dünyada hizmetlere erişim ve hareketliliğin artması insanların üst kimlikler edinme ve bu kimlikler üzerinden cemiyet hayatına 
katılımlarını sağlamaktadır. Artık “mecra” yerden bağımsız, özelleşmiş gruplar içerisinde kurulmaktadır. Modernleşme ile iş, bilgi, 
nesne ve hizmetler mecraya uyacak şekilde temin edilmektedir. Tüm bu unsurlar hareketli ve yer değiştirmeye uygun şekilde 
gelişmiştir. Mobilite, sadece fiziksel değil, teknolojik, sosyal ve ekonomik olgu ve durumlar ile bu durumlara ilişkin hareketlilik ve bu 
hareketlilikten kaynaklı yaşam biçimlerinden doğar. Endüstrileşme ve kapitalizmin doğurduğu modern dünyada insanın ‘yer’ ve ‘çevre’ 
ile ilişkisi sorgulanır. Modernlik sonrası dönemde ”mobilite” ve “yersizleşme” kavramları önemli sorunsallar olarak gündem 
oluşturmuştur. Günümüz küresel kapitalizmi “yer”i değil, dolaşımın ve tüketimin hâkim olduğu “mobilite” mekânlarının üretimini 
yaygınlaştırmıştır. Bu çalışma, insan, hareket, yaşam ve çevre kurguları üzerinden ‘y’ kuşağı olarak tanımlanan 1983 ile 1995 yılları 
arasında doğan kitlenin değerleri, gereksinim, beğeni ve alışkanlıklarının nasıl biçimlendiği konusundaki tespitleri, konut arzı 
bağlamında irdelemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Mobilite, Modernlik, Y Kuşağı, Konut 

THINKING OF HOUSING ON “Y GENERATION” AND ‘MOBILITY’ 

ABSTRACT 

Increasing access to services and mobility in the modern world enables people to acquire post-identities and participate in community 
life through these identities. Now, “medium” is establishing among the specialized and independent of location groups. With 
modernization, business, information, objects and services are provided in a way to fit the medium. All these elements are developed 
to be mobile and suitable for displacement. Mobility arises not only from the physical, but also from technological, social and economic 
phenomena and situations, and the mobility and lifestyles of these situations. 
In the modern world of industrialization and capitalism, the relationship between man, ‘place’ and ‘environment’ are questioning. In 
the post-modern era, the concept of the ‘mobility’ and ‘displacement’ has been on the agenda as an important problem. Today's 
global capitalism has spread not the ‘place’, but the production of ‘mobility’ spaces dominated by circulation and consumption. This 
study examines the determinations about how the values, needs, tastes and habits of the mass, born at the gap of 1983 and 1995 
years, defined as ‘y generation’ based on human, movement, life and environmental fictions in the context of housing supply. 
Keywords: Mobility, Modernity, Y Generation, Housing  
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KONUTU “Y KUŞAĞI” VE ‘MOBİLİTE’ ÜZERİNDEN DÜŞÜNMEK 

Giriş 

Bu çalışmada, mobilite sadece fiziksel değil, teknolojik, sosyal ve ekonomik olgu ve durumlar ile bu 

durumlara ilişkin hareketlilik ve bu hareketliliğin doğurduğu yaşam biçimlerini kapsayan bir kavram olarak ele 

alınmıştır.   İnsanlık tarihinde, hareket ve adaptasyon kabiliyeti, insanın hayatta kalması ve kültürel gelişimi 

için önemlidir. Kültürün gelişmesi ve medeniyet de hareketliliğin niteliğine bağlı bir olgudur. Mimarlık ve yapı 

tasarım süreci daha yirminci yüzyıl başında ‘mobilite’ kavramı üzerinden yeni bir mimarlık pratiği 

geliştirmeyi gündemine almıştı.  

Makine ve elektriğin icadı kent toplumu üzerine etkisi modernleşme olarak gerçekleşti. Modernleşme ile 

geleneksel değerler ve coğrafi kısıtlamalardan bağımsız, ulaşım ve endüstrileşme ile artan ürün ve insan 

hareketliliğinin ihtiyaç duyduğu mekânlar, düşük maliyetli, sağlam ve çağının teknolojisini kullanarak estetik 

bir biçimde üretilme amacı ile ‘yeni bir mimarlık’ ortaya çıktı.  

Ağ toplumu olarak nitelenen günümüz toplumunda, elektronik ve yazılım teknolojileri, gündelik ve ekonomik 

yaşamın belirleyici dinamikleridir. Bu dinamikler insanı belirli konum ve mekândan bağımsız kılarak her yerde 

varlık gösterme ve bulunulan yerde sorumluluklarını gerçekleştirme, kendini ifade edebilme ve 

örgütlenebilme/kendi mecrasını kurabilme imkânları sunmaktadır.  

Günümüzde ise elektronik ve yazılım teknolojileri, kent toplumunun güncel yaşamını daha içsel ve 

ilişkisel boyutlarda, farklı şekillerde biçimlendirmektedirler. Bu durumun mekâna yansımaları ise 

Modernleşmenin analog ve yapısal olarak fiziki çevreyi yapılandırıp biçimlendiren tutumundan farklıdır. Yeni 

teknolojiler yeni fiziki çevreler üretmek ya da var olanı değiştirmek değil, bu çevrelerin kullanımına ilişin 

donanım ve etkin kullanım sağlamaya yönelik ilişkisel ve içsel bir yapılanma, örgütlenme ve donanım 

sağlanması olarak gerçekleşmektedir. 

Kapitalist ekonomi ve bu ekonominin küresel ölçekte işletilmesi, teknolojik gelişimlerle eş süremlidir. 

Endüstrileşmenin Batı merkezli olarak dünyaya yayılması, insanların benzer iş kollarında, benzer biçimlerde 

297

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



çalışmaları ve tüketmeleri durumunu geliştirdi. Bu durum, küresel ölçekte yaygın iş olanakları oluşmasını ve 

yaşam konforuna ilişkin kentsel ve mekânsal donatılarda standartlaşmayı da beraberinde getirdi. Bu ekonomik 

düzenin gerektirdiği yaşam biçimleri ve bu yaşam biçimlerine ilişkin mekân sunumları tüm dünyada belirli 

kalıplara/tiplere oturmuş, benzer biçimde yaşamlar tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Yani, küreselleşme ve bunu 

mümkün kılan araçlar, tüm dünyada yaşam biçimlerini, mekân kurgularını ve yaşam anlayışlarını benzer 

kalıplara oturtmuş, tipleştirmiştir.  

Birbirinin benzeri olan, dünyanın her yerinde aynı biçimde inşa edilen ve yaşanan fiziki- mekânsal çevreler, 

hep aynı yerde bulunma hissi oluşturduğu iddiası ile eleştirilmektedir (Özerk& Akgün, 2011). Esas olarak bu 

yapılar soyut bir “hiçbir yer/non-place” olarak inşa edilmektedir (Gön, 2017). Ne yeni bir mekânsal 

deneyim sunmakta ne de aidiyet duygusu oluşturamamaktadır. Alışveriş merkezleri, havaalanları, tatil 

köyleri, tema parkları gibi kamusal mekânlar dünya vatandaşlarının yaşam kalitesi ve konfor ile buluştukları, 

farklı işlevlerin bir-arada bulunduğu ve deneyimlendiği ‘yok yer/non-place’lerdir.1  

Diğer taraftan bu durum, belirli bir yere ait ilişki örüntüleri ve hegemonik yapılardan bağımsız olma, yere özgü 

coğrafi ve toplumsal ilişki örüntülerine bağımlı olmama imkânlarını mümkün kılmaktadır. Ayrıca ‘yer’e atfedilen 

aşkın ve içsel değerlerin sorgulanmasının önünü açmıştır (Alpman, 2019). 

Kapitalizmin endüstrileşmesi ile ürün, bilgi, insan hareketliliği ve bunları mümkün kılan mecralar arttı, 

yaygınlaştı. Gündelik deneyimlerden yaşam tarzlarına, turizmden göç hareketlerine pek çok alanda artan 

hareketlilik, mekânın ‘yer’e bağlı olmadığı, uzakta gerçekleşen çeşitli toplumsal etkileşimlerle kurulduğu 

kavrayışını yaygınlaştırdı. Bu gelişmeye paralel olarak coğrafyadan kopuk “soyut mekân” üretim ve deneyimine 

olan ilgi de arttı. Birey, yeni teknolojiler aracılığı ile ağın paydaşı olarak, tüm katılımcı tasarım yöntemlerinde 

tanımlandığı üzere; öğrenme, süreç içerisinde yer alma, sorumluluk alabilme ve ilişki kurma süreçlerinde, 

yaşadığı çevrenin oluşumuna dahil olmaktadır (İslamoğlu & Usta, 2018). Bu gerek katılım ile gerekse ortamın 

1-Küreselleşmenin sonucu olan soyut mekân kavrayışını Marc Auge, non-place; non lieux (“yok-mekân”) olarak 
tanımlamıştır.
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araçlarını kullanarak kendi mecrasını (blogger, youtube yayıncılığı, sanal ticaret, freelance vb.) üretmek sureti 

ile gerçekleşmektedir.  

Günümüz için bilgi, ürün ve insanların mobil-olma durumu mimari ve kentsel tasarım 

kurgusunun belirleyicileridir (Marin & Altıntaş, 2004). Ürün, hizmet ve bilgi akışının küreselleşmesi ile ‘yer’ 

den bağımsız iş ve çalışma olanaklarının artması ve çeşitlenmesi, gelecekte mavi yakalı olarak tanımlanan 

insan gücüne dayalı meslek kollarının akıllı makinelere devredilecek olması, mekâna bağımlı çalışma ve 

örgütlenme sistemlerinin toplumu karakterize eden etkisini azaltmaktadır. Fakat hali hazırda 

küreselleşmenin etkisi ve yarattığı değişimlerden toplumun farklı kesimleri farklı biçimlerde yararlanmakta 

ve bu farklılaşma kültürel ve sosyal olarak gerilim yaratmaktadır (Keyder, 2000). 

Konut konusundaki çalışmalarda da, ev ortamının esnek tasarlanma gerekçeleri: gelişen iletişim teknolojileri ile 

uzaktan ev tabanlı 24 saat çalışma imkânı, değişen aile boyutu ve gruplanmaları (tek, çekirdek, ebeveynler ile 

birliktelik vb.),  daha tatminkâr bir kişisel yaşam bağlamında yaşam tarzı gereksinimleri olarak tanımlanır 

(Çizelge 1)2.

Çizelge 1: Hareketliliğin mekânsal etkileri (Berdan 2010) 

2-Cem Berdan, Mimaride Hareketliliğin Farklı Süreçlerdeki Mekânsal Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme, 2010, s.44
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Geçmişte, yerleşik toplumlarda, ürün, hizmet, bilgi ve uzman belirli bir mekânda bir-araya gelerek iş ve değer 

üretmekteydi. Ağ toplumu ile birlikte tüm bu bileşenler gerçek mekândan bağımsız, sanal mecralarda 

örgütlenebilme ve iş üretme imkânı buldu. Artık insanlar gerçek mekânlara ek olarak, artan yoğunlukta sanal 

mecralarda sosyalleşmekte, ilişkiler geliştirmekte ve üretim yapmaktadırlar (Şekil 1: Statik – mobil durum 

diyagramları) (Berdan,2010). 

Şekil 1: Statik – mobil durum diyagramları (Berdan 2010) 

Küreselleşme mekâna, hizmete erişim imkânlarının gelişmesi ve standartlaşmasını da sağladı. Bu bağlamda 

yaşam konforuna yönelik insan hareketlilikleri artmıştır. ‘Yaşam tarzı hareketliliği’ olarak adlandırılan bu olgu, 

öncelikle “yaşam kalitesini” artırmaya yöneliktir. Bireylerin geçici ya da kalıcı sürelerle, barınma merkezli olsun 

olmasın, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik hareketlilikleridir. Hareketliliğe etken durum ve uygulamalar iş, 

eğlence, servis, hizmet, …vb değişkenlerdir. Turistler, mevsimlik hareket edenler ve kalıcı olarak göç edenler 

esas olarak yaşam kalitelerini arttırma amaçlı hareket etmektedirler. Yaşam tarzı hareketliliği, hem sağlıklı, aktif, 

dinlendirici yaşamlara hem de stratejik fırsatlara erişme amaçlı gerçekleşmektedir (Akerlung, Sandberg, 

2015). 
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Y Kuşağı Kimdir? 

Ortalama her yirmi yılda yeni bir kuşak doğar ve her kuşağın ortak istek, ihtiyaç, güdü ve eylemleri vardır. 

Kuşakların basit ama kanıtlanmış içgüdüleriyle yaş eğrisi, işe bakış açıları, kuşak değişimi ve algılama tarzları 

birbirinden farklıdır (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014). 

Y kuşağı olarak adlandırılan 1983 - 1995 doğumlu yüksek nüfuslu kuşak (Yüksekbilgili, 2014), kendilerini 

“çekirdek olamayan aile kuşağı”, “hiçbir şeyin kutsal olmadığı” felsefesiyle hareket eden kuşak, “sanal 

ortam çocukları”, “kimlik arayışında olan kuşak” olarak tanımlamaktadırlar (Martin, 2005, s. 40).  

Y Kuşağı bireyleri için özsaygı, güvende hissetme, eğlence ve yaşamdan zevk alma değerleri kendileri için 

önemlidir. Y Kuşağı sadece özel hayatında değil, iş hayatında da çeşitlilik ve eğlence arayışında olan bir nesildir. 

Bu kuşak, kendini yerel değil küresel konumlandıran, farklılıklara açık ve teknolojiyi yaşamlarının önemli bir 

donanımı olarak kullanan bir kitledir.  

Y kuşağının diğer kültürlerle etkileşimlerinin oldukça kolay olması, kişilik özelliklerinden kaynaklanan, her an 

her yerde çalışabilme arzusu, mobilite kavramının önemini arttırmıştır. Günümüz çalışma hayatında insanların 

çok fazla yer değiştirmesi ve bunu yaparken zamanı en verimli şekilde kullanmaya çalışmaları, teknoloji 

kullanımının bu yöne kaymasına neden olmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte kişiler hareket halindeyken bile 

birbirleri ile iletişim kurmakta, bilgiye erişmekte, böylelikle teknoloji ve mobilite, kişilere istenilen yerden her an 

iş yapabilme fırsatı sunmaktadır. Y kuşağı da bu doğrultuda çalışma saatlerini ve çalışma yerlerini kendileri 

belirlemek istemektedir (Schawbel, 2012).  

Mobilite kavramı bir yerden başka bir yere ya da bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade etmektedir. 

Mobilite sadece bireyin hareketi olmayabilir; aynı zamanda nüfusların hareketi ve sosyal hareketliliktir. Mobilite 

hizmetleri ise, iletişim, mal, ekipman, makine, canlı hayvan ya da kişilerin ‘hareketliliğini’ sağlamaya yönelik her 

türlü doğrudan ya da dolaylı hizmetlerdir (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014).  

‘Mobile worker’ olarak tanımlanan kişiler, teknolojinin sunmuş olduğu imkânlar ile internet ve 

telekomünikasyon araçlarını kullanarak, birden fazla yerde çalışan ya da işinin bir parçası olarak seyahat 
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edenlerdir (Cambridge Dictionary, 2019). Mobil çalışanlar ofiste, evlerinde, müşteri ofislerinde, uçakta, otelde, 

toplu taşıma araçlarında ve kafelerde çalışabilmektedirler.  

Y Kuşağının Konut Tercihi 

Türkiye’de konut piyasasının dinamiklerini demografik faktörler etkilemektedir (Çelik, Akay, & Kıral, 2019). TÜİK 

tarafından hazırlanmış olan nüfus projeksiyonlarına göre, 2023 yılına kadar demografik yapıdaki değişimin 

konut talebini ne ölçüde etkileyebileceği öngörülmüştür. Buna göre Türkiye’de konut taleplerinin daha çok 30 

yaş ve üstü nüfus grubu tarafından gerçekleştirileceği tahmin edilmiştir (Çevik, 2013). Konut talebini belirleyen 

faktörlerden; hane halkının eğitim düzeyi, istihdam durumu, medeni durum, cinsiyet ve yaş gibi faktörler 

demografik çerçeveyi oluşturmaktadır (İçli, 2008).  

Y Kuşağı ile birlikte gerçek dünya algısı yerini sanal dünyaya bırakmış ve bireyler sanal dünya sayesinde 

hayatlarına giren sembolleri kullanarak ilişkiler kurmaya ve kendilerini ifade etmeye başlamışlardır. Bu kuşak 

üretime dayanan bir dünyadan, tüketimin öne çıktığı bir dünyanın ilk kuşağı olarak tanımlanmaktadır.  

Türkiye’de değişen tüketici davranışlarının tarihsel sürecine bakıldığında, Y kuşağı olarak adlandırılan 1980 - 

1999 doğumlu yüksek nüfuslu kuşağın, lüks ürüne sahip olmaktan lüks olanı deneyimlemeye doğru evrilen 

tüketim davranışları geliştirdiği gözlenmiştir. Y Kuşağı bireyleri lüks ürün satın almayı değil, anı biriktirme ve 

benzersiz deneyimler yaşamayı değer ve başarı olarak görmekte, ürün ve hizmetlerin deneyimsel ve 

etkileşimsel olmasını talep etmektedirler  (Ör: Bir konut firmasının geliştirdiği Nef Fold konsepti) (Yazıcı Yeni 

Lüks Kavramı Bağlamında Y Kuşağı İle Evrilen Tüketim ve Y Kuşağının Lüks Kavramına Bakışı, 2018, s. 111).  

Rahatlarına düşkün, otorite tanımayan, sabırsız, akran ve ebeveynlerini oldukça önemseyen, eğitim seviyeleri 

yüksek kuşak olarak nitelenen Y kuşağının beklentileri arasında, küçük, kullanışlı ve tasarruf odaklı konutlar 

geliyor. Kendinden önceki kuşak “başını sokacak bir evi” olmasına odaklanırken Y kuşağı konforu öncelikli 

görmektedir. Konutta rahatlık ve özgürlük bu kuşağın en önemli ihtiyaçları arasında tanımlanmaktadır. 

(Yeni Akit, 2019)  “Konut sahibi olma eğilimleri” araştırmasına göre; Y kuşağının %40’ı konut sahibi, henüz  
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konut sahibi olmayanların % 83’ü ise 5 yıl içerisinde ev satın almak istemektedir (y-kusaginin-konut-sahibi-

olma-egilimi, 2019). 

Yapılan literatür taramasında, bir çalışmanın sonuçlarına göre (Siso, Türkiye’de Konut Pazarlaması Ve Üniversite 

Öğrencilerinin Gelecekte Konut Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler ve Bir Araştırma, 2009); konut 

sektöründe tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin, ‘konut özellikleri ve nitelikleri”, “sosyal etkiler”, “mimari 

özellikler ve konum” olduğu gözlenmiştir. Konut üretiminde tüketici odaklı stratejiler geliştirilmesi, kurumsal 

yaklaşımlar ve çözümler üretilmesi gerektiği belirtilmiş ve konut pazarlamasında başarının; hedef tüketim 

kitlesinin değişen taleplerinin incelenerek, doğru, tutarlı, teşvik edici, ikna edici özelliklerde konut arzının 

sağlanması olduğu ifade edilmiştir.  

Diğer bir çalışmada da (Karagöz, Eş, & Yavuz, 2015)  benzer olarak, “meslek, konutun fiyatı, ödeme tercihi, grup 

katılımı istekliliği, konuttaki kat sayısı, konut projelerinden haberdar edilme biçimi, kişinin konutunun olması” 

değişkenlerini “ev sahibi olmayı etkileyen faktörler” olarak belirlemiştir. Bu bağlamda, talebi artması için, farklı 

meslek gruplarına uygun, çeşitli fiyat aralıklarında farklı konutlar inşa edilmelidir. Alıcılara farklı ödeme 

seçenekleri sunulmalı, konut satışında grup katılımlı satışlar oluşturulmalı, farklı kat sayılarına sahip konutların 

inşa edilmeli, potansiyel alıcıların farklı iletişim yollarıyla konut projelerinden haberdar edilmeleri gerektiği 

sonuçları çıkarılmıştır.  

Aktürk ve Tekman’ın çalışmasında da (Aktürk & Tekman, 2016),  konut alımında, kullanıcı kararlarını belirleyen 

iki temel faktörden birinin kullanıcı odaklı faktörler, diğerinin de konut sunum odaklı faktörler olduğu tespit 

edilmiştir. Kullanıcı odaklı faktörler, kullanıcının kimlik özellikleri, gelir grubu ve finansal kaynaklar, mevcut 

yaşam çevresi ile konuttan beklentileri iken; Konut sunumuna ilişkin etkenler, sunulan konut çevresinin 

özellikleri, konutun özellikleri, pazarlama yöntemleri ve satış sonrası hizmetler olarak belirlenmiştir.  Konut 

satın alma kararı üzerinde ise ‘satın alan kişinin yaşının etkisi; ödeme durumu, konutun iç ve dış özellikleri, 

yapısal güvenilirliği ve bulunduğu konum arasında anlamlı ilişkiler olduğu gözlenmiştir.  
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SONUÇ 

Geleneksel yaşantıdan farklı olarak, modern dünyada hizmetlere erişim ve hareketliliğinin artması ile insanlar 

artık üst kimlikler edinme ve bu kimlikler üzerinden cemiyet hayatı içerisinde sosyalleşmektedir. Çünkü artık 

mecra yerden bağımsız, özelleşmiş gruplar içerisinde (uzmanlıklara mahsus olarak) kurulmaktadır. Geleneksel 

dünyada yere özgü iş bilgi hizmet ve nesneler mevcutken modernleşme ile artan mobilite çağında artık iş, bilgi, 

nesne ve hizmetler mecraya uyacak şekilde temin edilmektedir. Bu bağlamda modern dünya tüm bu unsurların 

hareketli, yer değiştirmeye uygun olacak şekilde üretilmesi/geliştirilmesine odaklanmıştır.  

Deleuze ve Guattari’nin “deterritorialization” kavramı Türkçe‟ye “yersiz-yurtsuzlaşma‟ olarak çevrilmiştir. 

Kapitalizm bireyleri “yersiz-yurtsuzlaştırarak‟ onları sürekli olarak dolaşıp duran, şurada veya burada her yerde 

göç halinde olan yersiz, köksüz ve amaçsız birer “şizofren‟e çevirir. Ama bu şizofrenler genel sistemin limitlerini 

zorlama eğilimindedir; kapitalizm için kültürü, “değer‟ yargıları ve ilişkisel bağları olamayanlar işe yaramaz. Bu 

yüzden kapitalizm, yapay, sembolik, hayali alanlar inşa ederek bütün kuvvetiyle insanları yeniden kodlamaya ve 

onları geri kazanmaya çalışır. Fakat onları, ihtiyaçları, istekleri ve amaçları olan birer üretici ve tüketici 

olmalarını ister (Sözer, 2002). 

Kapitalizm bireyleri “yersiz-yurtsuzlaştırarak‟ onları sürekli dolaşıp duran, göç halinde olan mecradan mecraya 

koşuşturan bireylere dönüştürmüştür. Kapitalizm, yapay, sembolik, hayali alanlar inşa ederek bütün kuvvetiyle 

insanları yeniden kodlar. Böylelikle insanlar ihtiyaçları, istekleri ve amaçları olan birer üretici ve tüketici olarak 

sistem içerisinde hareketlerini sürdürürler.  

Kapitalizmin kent için temel politikası, kentleri, ‘kapitalist büyüme, metalaşma ve piyasa disiplini için harekete 

geçirmek’ olmuştur (Peck, Thedore, & Brenner 2012). Çünkü kentler, sermayenin değere dönüştüğü ve 

tüketim mekânı olmaları ile ‘en verimli birikim alanlarından biri’ (Kurtuluş, 2005) olarak küreselleşmenin 

önemli bir aktörüdür. Kentler, ekonomik aktivitenin temel çekim noktası olabilmek için, ekonomik değer 

katan imajlar oluşturmak, güçlü ve anlamlı özelliklerini ortaya çıkarmak yoluyla, bileşenlerini metalaştırarak 

küresel kentler ağına eklemlenme hedefiyle görünümlerini yenilemektedirler.   
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D.Harvey’in değerlendirmesine göre sermaye döngüsü, endüstriyel üretim, “sermayenin kentleşmesi” ve 

değişim/tüketim alanları için kentlerde fiziksel/mekânsal altyapının oluşturulması aşamalarında gerçekleşir 

(Bı ç k ı , 2006). Bu kapsamda gayrimenkul sektörü, sunduğu mekân ve hizmet değerini arttırarak konut 

üretmekte, gereksinimleri manipüle ederek ya da gereksinim üreterek farklılık yaratmakta ve bu bağlamda 

potansiyel kullanıcı ve yatırımcıları çekebilme amacıyla, bireylerin algılarına hitap etmektedir. Üretilen bu yeni 

konutlar kamusal erişimin sınırlı olduğu, ‘kapalı yerleşmeler’ olarak kentsel alanda varlık bulmuştur. Kapalı 

yerleşmeler ‘mekânsal ve sosyal ayrışma’, ‘güvenlik’, ‘topluluk aidiyeti’, kültürel kimlik çerçevesinde 

kurgulanan bir ‘yaşam alanı’ sunmaktadırlar (Erdinç & Öymen Gür, 2017). Kullanıcıların konut güvenlik 

sınırları dışına çıkma ihtiyacı duymadan alışveriş, sinema, eğlence, yemek, sağlık gibi çoğu ihtiyacını 

giderebildiği ve kentle ilişki 

kurmadan günlük hayatını sürdürebilmektedirler. Kapalı-güvenlikli konutların kullanıcılar için bir sosyal statü 

belirleyici olarak görülmektedir. Ayrıcalıklı bir yaşam vaat eden kapalı-güvenlikli konutlardaki hayat reklamlarla 

da özendirilmektedir. Kullanıcılar için benzer maddi güce sahip bireyler içerisinde bu konut gruplarından ev 

almak önem arz etmektedir (Baysal & Yıldırım, 2017). 

Kentsel mekândaki hane halkı üzerinde yapılan bir çalışmada, hane halkının taşınmayı düşünmesi durumunda 

sosyo-ekonomik ve demografik göstergelerine göre konut yer seçimi ya da tercihinin değiştiği gözlenmiştir. Bu 

değişimde hane halkının eğitim, gelir düzeyi, konutun mülkiyet sahipliği ve hane halkı reisi yaşının etkili olduğu 

görülmüştür (Kalelioğlu & Özgür, 2013). 

Kendinden önceki kuşak “başını sokacak bir evi” olmasına odaklanırken Y kuşağı için konfor önceliklidir. 

Konutta rahatlık ve özgürlük bu kuşağın en önemli ihtiyaçları arasındadır.  
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ALGI AĞI DÂHİLİNDE KENTSEL ÖLÇEĞİN ZİHİN İLE ETKİLEŞİMİ VE BU SİSTEMDE KONUTUN YERİ 

ÖZET 

Kentler, dönüşebilir özellik taşıyan fiziki durum içerikleri ve barındırdığı sosyal topluluk ile mikro habitat “konut” un yapısal kurgusuna 
indirgeme referans veren üst çatkıdır. Benzer ilişki, (“konut” tan “kent” e doğru) tersi yönden tanımlanabilir bir bileşke yörünge 
üzerinden de oluşturularak bütüncül bir yaklaşımla okunabilir.  
Algı ise epistemolojik fazda da varlığını sürdürmesi açısından, özellikle zihin ile hızlı etkileşimi ve duyu sensörleri ile deneyimleme yetisi 
nedeniyle çevre verileri fark etmemizde ve anlamlandırmamızda ister istemez maruz kaldığımız ya da odaklanarak duyumsadığımız 
önemli bir unsurdur. Algının fiziki duyum ile tarif edilebilir bu özelliğinin yanı sıra, kullanıcı biyolojik ömrü ile toplum sosyal ömrü 
boyunca dinamik nitelemede bulunabilme becerisi, tasarımcıların da tasar ürünlerini bu yönde geliştirmelerine yol açmıştır. 
Algı ağı uzanımlarının birey ya da toplum nezdinde ölçülebilir yatkınlıklarının var olması, yöneylem ile “Mimari Mekân – Planlı Kent 
Örüntüsü” arasında da korelasyonel bir ilişki kurulabilmesine olanak tanır. Bu çalışma, söz konusu korelasyonun sapma değerleriyle 
birlikte tanımlanabilmesinde Mekân Dizim Kuramı (Space Syntax)’ na dair potansiyelleri irdeler. Çalışma, özellikle konut bölgelerinin 
algı ağı dâhilinde referans kabul edilebilir röper noktalarıyla mevcut bağıl etkileşim verilerini, fiziksel alanın topolojik ilişki ağlarını 
gösteren Mekân Dizim Analizleri ile karşılaştırmalı ele alarak yöntem oluşturur. Bu esnada, “Zeytinburnu” ilçe örneklemesiyle İstanbul 
içi yoğun bir kent dokusu ve konut stoku bazında, Mekân Dizim Analitik Yaklaşımları ile Büyük Veri karşılaştırması yapılarak korelatif 
bir ilişkinin mevcut olup olmadığı tartışılır. Diğer yandan kent yaşantısı dâhilinde, mobilize evrime uğramış bir takım alışkanlıkların 
“Kitlesel Bireyselleştirme” olgusu çerçevesinde farklı yapılaşma türlerine sebep olduğu savının da üzerinde durur. 

INTERACTION OF URBAN SCALE WITH MIND IN THE PERCEPTION NETWORK AND WHERE THE HOUSING IS IN 
THIS SYSTEM 

ABSTRACT 

Cities, with their transformative physical state contents and the social community they host, are the upper frame that refers to the 
reduction of the structural pattern of the microhabitat “residence”. A similar relationship (from "housing" to "city") can be read from 
a holistic approach by creating a resultant orbit. 
Perception, in terms of its existence in the epistemological phase, is an important element that we inevitably have been exposed to or 
sensed in our understanding and interpretation of environmental data, especially because of its rapid interaction with the mind and 
its ability to experience with sensory sensors. In addition to this feature of perception that can be described with physical sensation, 
the ability of the user to make dynamic characterization throughout the social life of the user with its biological life has led designers 
to develop their design products in this direction. 
The presence of measurable predispositions of the perception network extensions in the eyes of the individual or the society enables 
a correlation between the operation and the "Architectural Space - Planned Urban Pattern". This study examines the potentials of 
Space Syntax in defining the correlation with deviation values. The study establishes a method by comparing the existing relative 
interaction data with reference acceptable point points within the perception network of the residential areas in comparison with the 
Space Syntax Analysis, which shows the topological relation networks of the physical space. Meanwhile, with the sampling of the 
“Zeytinburnu” district, it is discussed whether there is a correlation between Space Syntax Analytical Approaches and Big Data on the 
basis of dense urban texture and housing stock in Istanbul. On the other hand, it emphasizes the argument that within urban life, a 
number of mobilized evolutionary habits caused different types of construction within the framework of the phenomenon of "Mass 
Customization". 
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ALGI AĞI DÂHİLİNDE KENTSEL ÖLÇEĞİN ZİHİN İLE ETKİLEŞİMİ VE BU SİSTEMDE KONUTUN YERİ 

1. GİRİŞ

Mimarlıkta “Mekân” kavramı, üzerine çokça araştırmanın yapıldığı ve bu esnada tanılamakla ilgili tasarımcılara 

dair görüş ayrılıkları ya da kısmi mutabakat yaklaşımları barındıran kapsamlı bir irdeleme konusudur. “Dolu 

(Solid) Hacim – Boşluk”, “Doğal Ortam – Yapılı Çevre”, “Kesin Sınırlar – Geçirgen Çeperler” gibi ikili kıstaslarla 

tanımlanan ve çoğu zaman tarif etmek üzere buna benzer karşıtlama niteliğinde yardımcı tümcelerle 

anlamlandırılması da, “Mekân”  üzerine yapılan araştırmalara dair kavramsal yaklaşımların geniş anlam genliğini 

yansıtır. 

Güncel literatür kaynağı ve alan araştırmalarında, aslında biricik “Mekân” kavramının, bir başka biricik “Mekân” 

ya da “Mekânlar” ile var olduğu konusunda da görüş birliğini ifade eden teorik ve pratik çalışmalar mevcuttur. 

Kaldı ki çekirdek aile ya da tekil birey yaşantısına olanak sağlayan “Konut” birimi ile kitlesel yönelime ev sahipliği 

yapan “Kent” i birbirinden ilişiksiz irdelemek hatalı olacaktır. Günümüz hâkim cazibe sahibi çoğu mimarlık 

ofisinin projelerinde ifade ettiği üzere, “Biçim – İşlev – Sağlamlık” üçgeninin arakesitinden ziyade, daha çok 

bağlantılı olduğu diğer “Mekân” a/lara ne şekilde temas ettiği ve bu temas neticesinde etkileşimin nasıl 

gerçekleşeceği konusunda senaryo üretimi, çoğunlukla mimari tasarımın odak noktasını oluşturmaktadır. 

Özellikle İskandinav kökenli mimari projelendirme ofislerinin kataloglarında, okuyucuya ilgili mimari yapıtın ne 

şekilde olgunlaştığı konusunda bilgi veren grafiksel anlatımların odak anlatımda yer alıp sonuç ürünün 

neredeyse kısıtlı birkaç imaj ile lanse edilmesi de aynı tavırda bir tutumdur. Buna benzer bir başka durum da, 

hem yurt içi hem de yurt dışı mimari tasarım yarışma projelerinde çokça karşılaşılan, okuyucuya projeyi 

yorumlatan ya da zihninde kendi düşünü canlandırmasına imkân verecek nitelikte grafik sunum tarzının 

kullanılmasıdır. 

Bu noktada, fenomenolojik bir yaklaşımla algı uzanım ağının tasar ürüne dair kullanıcı etkileşim ölçütü olarak 

ele alınması ve devamında kentsel ölçek dâhilinde yapılaşmaya esas karşılık bulabilmesi, tasarlama eylemini de 

obje odağından algı odağına sürüklemektedir. Tasar ürün ya da sistem, algılandığı şekliyle zihinde canlandırılır; 

bu durum da tasarımın dinamik bir çerçevede algının süregeldiği bitmeyen döngüsü dâhilinde “Tasarımcı Aktör 
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– Fiziki Çevre – (Hedef) Kullanıcı Kitle” etkileşimiyle güncellenerek sürdürülebilmesine olanak verir. Böylece 

değişebilir – dönüşebilir ihtiyaç ve taleplerin dayandırıldığı analitik yaklaşımlar, algının da eklemlenmesiyle 

farklı fazların bir arada irdelenmesini gerektiren formatlara dönüşür. Bu noktada hesaplamalı tasarım girdileri 

ve istatistiki anket verilerinin bir arada çözümlenebilmesine imkân sunan sayısal tabanlı araç ve yaklaşımların, 

başvuru kaynağı olarak kullanılması kaçınılmaz bir durum teşkil eder. Özellikle “Konut” gibi mikro habitat 

örüntünün kent sistematiği genelinde yöneylem güdümlü etkisinin de değerlendirileceği bu araştırma özelinde, 

farklı ölçek çalışma alanları ve bu ölçekler arası geçişin zihinsel bellek üzerinde algı uzanım ağları vasıtasıyla 

yansımaları da aranacaktır. Bu esnada, kentin algı gözetiminde ilişkisel yapısını çözümlemeye yönelik mekân 

dizilim yöntemlerinden bahsedilerek çalışma dâhilinde kullanım potansiyeli irdelenecektir. 

2. Süreç Odaklı Tasarım

Herhangi bir mimari tasar ürüne dair, oluşturulan sunum çalışması kapsamında günümüz hâkim yaklaşımı 

olarak grafik dilde kütle – senaryo kurgu şemalarının ön planda bilinçli bir şekilde tutulması, “Sonuç Değil, 

Süreç” odaklı tasarım eğiliminin bir sonucudur. İlgili proje nezdinde, hedef kitleye tasar ürünün nihai vaziyeti 

üzerinden açıklama yapma zorluğu, buna karşılık sürece tanıklık etmesine vesile olacak ara etapları okutma 

eğilimi bir bakıma tasarımcı aktörün tasarıma dair anlamlandırma gayretini de kolaylaştıran faktörler dizisidir. 

Fakat odaklanılması gereken bir başka konu da, tasarımcının odaklandığı süreci bitirmek gayretiyle değil, 

değerlendirmeyi yapan jürinin ya da kullanıcının da sürece “Dolaylı (ve Habersiz) Tasarımcı” olarak dâhil 

edilmesini sağlama niyetiyle hareket etmesidir. Gerçek anlamda “Süreç” odaklı bir tasarım hayalinin vücut 

bulduğu bu temsiliyet şekli ile kullanıcı algısı manipüle edilmekte; ilgili yarışma konusu (ya da değil) “Mekân” a 

dair kışkırtıcı nitelikte söz söyleme hevesi aşılanmaktadır. Bu noktada, kullanıcının tasarıma dair değerlendirme 

ve kritik etme refleksi, kısmen de olsa farkında olmadan kendisi tarafından anlamlandırılmış tavır ve üslup 

üzerinden devam eder. 
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Şekil 1. W57 Konut Kütle Oluşum Diyagramı, New York, USA [BIG Architecture Database, 2016] 

“Tasarımcı Aktör” ile “Değerleme Yapan Kullanıcı (ya da Jüri)” arasında dinamik denge unsuru teşkil eden bu 

durum, tasarlama eyleminin kendisini de yönlendiricisinin bulanıklaştığı bir düzlem üzerinde dinamik forma 

dâhil eder. Hatta söz konusu “Dinamizm” o kadar etkin hale gelir ki tasarlama eylemine dair sınır teşkil eden ve 

etkileşimler sonucu çoğunlukla tasarımcı aktörün meşgul olması gerekliliğini düşündüren zaman aralığı aşılır; 

bir şekilde nesnel karşılık bulan tasar ürün dönüşmeye ve biçim temelinde şekillenmeye devam eder. Farklı bir 

yaklaşımla konuya eğilecek olunursa, bir bakıma sürecin kendisi, informal tasarımcı olur. Özellikle günümüz 

“Adapte Edilebilir Kullanım Dönüşümü (Adaptive Re – Use)” çalışmalarının söz konusu bitmeyen süreç tabanlı 

tasarım döngüleri için altlık teşkil ettiği rahatlıkla okunabilir. 

Bu noktada, süreç tabanlı informal tasarlama eğiliminin farklı kıstaslar arasında denge kalibresine ulaşması 

beklenir. Daha doğrusu bitmeyen tasarlama eyleminin etaplanarak bir sonraki adımda da aktif kullanımda 

olmasına sebebiyet verecek ölçütlerin kendi etabı dâhilinde tanımlanması gerekir. Kimi zaman fiziki yapısal 

durum, kimi zaman ranta olanak veren rayiç bedel, kimi zaman da sosyalleşmeye imkân tanıyan kamusal 

kullanım potansiyeli gibi birbirinden oldukça farklı ihtiyaç ve talepler arasında denge kurulabilir. 
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3. Dinamik Denge Unsuru Olarak “Etkileşim”

“Denge” unsuru, hem değişebilir fiziki koşullar çerçevesinde nesnel bir şekilde cisimler arası doğrulanabilir 

etkileşimi sürdürülebilir kılar; hem de idealar dünyasında kavramların ve olguların birbiri ardına döngüsel 

dönüşümüne olanak verir. Nesnel dünyada tüm cisimler dinamik denge içerisindedir; statik denge unsuru 

mutlak gerçeklik kıstasları dâhilinde doğrulanabilir değildir. Çünkü kütlesi ve ataleti (eylemsizliği) olan her yapı, 

moleküler düzeyde hareket halindedir; sadece bu bileşen esaslı yerel yer değiştirmeler üst ölçek çatkı dâhilinde 

sıfıra yakınsanabilir düzeydedir. İdealar dünyasında ise kavramlar arası çatışma, tez – antitez karşıtlaması, 

mutabakat üzerine yeni bir tartışma konusu koyma şeklinde denge unsurunun aslında olgular arası aktarım ile 

okunabilir olduğu; devamında ise bu aktarımın çift yönlü çalıştırılabildiği gözlemlenmektedir. 

Yapılı çevre, sanal mekân ya da mesnetsiz altlık şeklinde, diğer bir deyişle tasarıma dair hangi ölçütte bir 

konumlandırmanın tartışmaya nasıl dâhil edileceğinden bağımsız olduğu bir durumda; tasar ürün ya da yapının 

da, yöneylem olgusunun aynı zamanda tasarımın bir parçası haline geldiği süreç dâhilinde değişebildiğini 

görmek olasıdır. İnsan odaklı ve süreç tabanlı bir yaklaşım hedefiyle tekil kullanıcı nezdinde de olsa, başta sabit 

bir ihtiyaç programı çerçevesinde başlayan ve sürdürülmesi sırasında kullanım dönüşümü gerçekleşen bir inşai 

faaliyet, biçim esaslı nihai etabı esnasında değişime olanak tanımayacak; dolayısıyla ilgili tekil kullanıcının da 

ebedi taleplerine tam verimle cevap veremeyecektir. Kaldı ki söz konusu benzer durumu, odağında kamuya 

genişletecek olursak denklemin bilinmeyen sayısı çözülemeyecek mertebede artacaktır. 

Elbette bu durum, özellikle geri döndürülemez zaman parametresine bağlı etkileşim grafiği üzerinde, özellikle 

sayısal yöntemlerle elde edilmesi muhtemel korelasyon eğrisinin net bir şekilde tanımlanmasını gerekli 

kılacaktır. Aslında bu eğri, kimi zaman deneyimlenmiş bir tasarım sorunsalına dair problem tanımı için okuma 

düzeneği vazifesi görürken, tekrarlanabilir periyodik davranışıyla bağıl parametreler ışığında yeni (fakat bir 

bakıma da tecrübe edilmiş) bir yönelim fırsatı da sunacaktır. 

Dinamik denge (ya da dönüşüm) temelinde, elbette ivmesi sabitlenebilir bir şekilde varlığını sürdürdüğü savı 

öne sürülemez; zaman zaman ani ara geçişler ya da sönümlenmeler de söz konusu olmuştur. “Uygarlık” (ve 

birincil derecede etkilediği “Mimarlık”) tarihi boyunca, insanoğlunun bu değişime kimi zaman önayak olduğu 
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(kitlesel savaşlar) ya da denk geldiği (doğal afetler) durumlar söz konusu olmuştur. Hele ki günümüz elektronik 

tabanlı arayüz dâhilinde etkileşim (sosyalleşme) ve öncesinde teknoloji kullanımının bu denli 

yaygınlaştırılmasına sebep “Bilişim” dediğimiz sanal ama sessiz devrimin getirdikleri, belki de genliği en geniş 

sapmaların meydana gelmesine sebep olmuştur. Buna benzer durumların dolaylı olarak “Mekân Tasarımı” na 

ilişkin dayattığı dönüşüm tabanlı vakaların da tasarımcı aktörü ve nihai aşamada kullanıcı kitlesini etkileyeceği 

aşikârdır. Bu denli büyük ölçekli etkileşime olanak tanıyan muhtemel potansiyellere dair sistem okumasının 

yapılabileceği ortamlardan biri de “Mekân Dizim Kuramı (Space Syntax)’ dır. 

Şekil 2. “Mimari Mekânda mıyız yoksa Sosyal Medya İçerisinde mi?” [Architect Magazine, William Richards, 

2016] 

4. Mekân Dizim Kuramı (Space Syntax) ve Dönüşebilirliği

Mekân Dizim Kuramı (Space Syntax); Bartlett School, University College London’ da Bill Hillier ve Julien Hanson 

öncülüğünde bir araştırma grubu tarafından, kentsel ölçekten birim ölçeğine değin geniş bir yelpazede 

mekânların nesnel ifadesi altında analitik okumasını yapmak amacıyla geliştirilen kuram ve yöntemler 

bütünüdür (1). 
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Mekân Dizim Kuramı (Space Syntax), ilgili yapı ya da örüntüye dair fiziki durum ile sosyal etkileşim arakesitinde, 

mevcut ilişkiye odaklanır ve sosyal yapının fiziksel örüntülerin etkisiyle biçimlendiği varsayımından yola çıkar. 

Kentsel bağlamda, kent içindeki fiziksel örüntüdeki hiyerarşiyle şekillenen ve sosyal yapıyı oluşturan temel etken 

olduğu varsayılan dinamizme bağlı olarak, mekânın kullanıcıları bir araya getirme potansiyellerini irdeler (2). 

Şekil 3. Mekân Dizilimi ile İrdelenmiş Konut Dokusu Örneği [Research Gate, Kayvan Karimi, 2012] 

Mekân Dizim Kuramı (Space Syntax)’ nın temellendiği ana fikir, toplulukların mekânı örgütlenme ya da düzen 

kurmada temel bir yardımcı olarak kullandığı önermesidir. Buna göre, yaşanan mekânlar topluluklar tarafından 

yapılandırılmış (Configurational) mekânlardır. Yöntem, sürekli olan mekânı, bir dizi birbirine bağlı parçalı 

birimlerle tanımlar (3). Her bir birimin “İlişkisellik (Korelasyonel)” değeri, yapılandırılmış sistem içinde 

birimlerin birbirleriyle olan ilişkileri toplamı üzerinden oluşur. Hillier’ e göre (4); kentin yapılandırılmış fiziksel 

ağ yapısı, yaya hareket örgüsünü oluşturan temel etmendir. Yapılandırılmış fiziksel ağ yapısının yön verdiği bu 

hareketlik, doğal hareketlilik (Natural Movement) olarak tanımlanır. Fiziksel olan mekânı parçalı birimlerle 

soyutlaması ve bu birimler arasındaki hiyerarşik ilişkileri incelemesi bakımından, Mekân Dizim Kuramı, kentsel 

okunabilirliği geometrik çözümlemeden çok topolojik bir yaklaşımla tanımlar (5). 

Bu noktada dinamik denge unsurunun, dönüşebilir dünya düzeninden ziyade Mekân Dizim Kuramı (Space 

Syntax) için de söz konusu olduğunu unutmamak gerekir. İlişkiler ağını tarifleyen “Düğüm Noktası – Vektörel 

Bağlantı” ve / veya çok yönlü etkileşim boyutunu gözler önüne seren “Zarflar – Kesişim Alanları” düzenekleri, 
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aslında açık kaynak algoritmalardır. Gerektiği zaman “Node” ya da benzeri bileşenler sisteme eklenebilir, 

gerektiği zaman da çıkarılabilir. Bu özelliği ile hem geçmişe ışık tutan bir arşiv okumasıdır; hem de güncele dair 

yol gösterici ya da kurgulayıcı rolündedir. Hele ki etkileşim yoğunluğunun (yani zarflar arası radyal tarama 

sıklığının) en fazla olduğu noktada ölçüt değeri “1” sayısal değeri ile sınırlandırıp geri kalan zarflar arası etkileşim 

yoğunluğunu bu bağıl değere oranlayarak okuma yapılabilirse gerçek anlamda bir korelasyon sağlanmış olur 

(10). Bu esnada elbette yerel zarflar dönüşüme uğradıkça radyal tarama sıklıkları da değişecektir; fakat şu 

unutulmamalıdır ki aynı durum birbirine en uzak iki zarf arası etkileşim yoğunluğunun en sıkı biçimde 

kurgulandığı en büyük genlikte de durum aynı olacaktır. Yani bağıl sınır değer her zaman 0 – 1 aralığında 

olacaktır. Bu değer aralığına röper teşkil eden örüntüler de ölçeklenecektir; yani ya hep birlikte büyüyecek ya da 

hep birlikte küçülecektir. 

Sayısal ortamda algı uzanım ağını ya da mekân(lar)a dair ilişkiler ağını tarifleyen, Mekân Dizim Kuramı (Space 

Syntax)’ na konu olmuş ve öngörülen ya da öngörülemeyen etap kullanım ömrünü tamamlamış bir kent 

örüntüsü ya da bileşen yapı, ölçeklemeye esas söz konusu dönüşüme de ayak uyduracaktır. Aslında bir mimari 

unsurun dönüşümüne olanak tanıyan “Sürdürülebilirlik” olgusuna dair alt maddeler kolay tahmin ve tarif 

edilebilir niteliktedirler; yapısal (fiziki) sürdürülebilirlik, (rant esaslı) maddi sürdürülebilirlik, fonksiyonel 

sürdürülebilirlik akla gelen başlıca kıstaslardır. Bu kıstaslardan herhangi birinin aksaması durumunda ilgili 

yapının dönüşmesi kaçınılmazdır. Fakat şu durum unutulmamalıdır ki alt ölçek bir Mekân Dizim (Space Syntax) 

Sistemi, bir başka üst ölçek Mekân Dizim (Space Syntax) Sistemi’ nin bileşenidir. Öyleyse ilgili yapının zincir eğrisi 

ya da radyal tarama esaslı küçük ölçekli ve eklenebilir – çıkarılabilir bir başka Mekân Dizim (Space Syntax) 

stratejist sistem okuması muhakkak mevcuttur. 

Mimari Yapı (Örüntü Bileşen) ve Kent Planlaması özelinde, sınır değerleri teşkil edilmiş bir tasarım alanı için 

Mekân Dizim (Space Syntax) olgusuyla sistem okuması yapmak, muhakkak bileşenler arası kimi zaman 

geometrik biçimleniş, kimi zaman da kullanıcı (agent) kaynaklı algısal ya da (kitle ölçeğinde) sosyolojik 

davranışsal eğilim kaynaklı bir ilişki; daha açık bir ifadeyle “korelasyon” hakkında farkındalık sağlayacaktır. Pek 

tabii söz konusu “korelasyon” u, kullanıcının dokunabildiği ya da etkisinde kalabildiği maksimum temas yüzeyi 

harici yekpare en büyük sistem dahilinde tanımlama gayreti sonuçsuz kalacaktır. Genel eğilimi konusunda 
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davranışını tam olarak okuyamadığımız, her değişken için doğrulamanın mümkün olmadığı fonksiyonlar için 

ancak limit değerler belirleyerek korelasyonu oluşturabilmekteyiz. Bir örnek ile tanıyı açıklamak doğru olacaktır. 

Beşiktaş İlçe sınırları dâhilinde cazibe noktası oluşturan kamusal boşluklar arası Mekân Dizim (Space Syntax) 

olgusuyla bir ilişki ağı okuması yapmak için pek tabii Oslo’ daki türevi boşlukları denkleme dâhil etmek, işin 

başında zaten sınır değerleri tanılı bir sistem için anlamsız olacak; ayrıca iki ayrı yerleşim arası etkileşim yüzeyinin 

enkesit alanını sıfıra yakınsayacaktır. Fakat Beşiktaş özelinde ilgi konu cazibe nedenselliği, söz gelimi 3. Nesil 

Kahve Dükkanları ile bağdaştırılıyor ve mekânsal karşılığı tanımlanabilir bu yöneylemin global etkisi Oslo’ dan 

başlayarak literatüre dahil edilebiliyorsa korelasyonun sapma yapması kaçınılmazdır. 

5. Algı Düzleminde Korelasyonel Yaklaşımlar ve Kent – Konut İlişkisine Yansımaları

Eşdeğer ölçekler arası korelasyon tanımlanabilir nitelikte olsa da bulundukları bağımsız coğrafya, içeriğindeki 

spesifik problem kümesi ve hedef / var olan kullanıcı profili gibi değişkenlerin, ilgi ölçek türevi diğer her ölçek 

bazında farklı değer alması nedeniyle ayrışması normaldir. En azından mekân büyüklüğü, etki yarıçapı gibi birim 

esaslı bağımlı değişkenlerden faydalanarak bir ilişki ağı haritalaması yapmak, benzer ölçek büyüklükleri için aynı 

ele alış yöntemini kullanmakta sıkıntı yaratmayacaktır. Fakat birimlerin ve derecelerin değişkenlik göstermeye 

başladığı, aynı zamanda düğüm ya da zarf etki gücünün farklılaşarak vektörel yönelimin çeşitlendiği mekân 

ölçekleri arasında (“Kent” ve “Konut” ikilisi, bu konuda referans alınabilir örneklerdir) korelasyona bağlı bir kural 

arayışında olmak, muhtemeldir ki dolaysız ilişki bulma gayretine dair gerçekçi bir yaklaşım olmaktan uzak 

kalacaktır. 

Bu durumda, ölçekler arası kurulması muhtemel korelasyonun hiçbir zaman okunaklı ya da tanımlı hale 

gelemeyeceği sorunsalı da aklı karıştıran bir çıkarıma dönüşebilir. Bu noktada, kullanıcı algı uzanımları ve 

yöneyleme dair sosyo – kültürel yatkınlıklarının örtüştüğü ara kesit dâhilinde benzer kullanım alışkanlıklarını 

sınırlayıcı parametre olarak tanımlamak faydalı olacaktır.  Söz gelimi, dünya genelinde yer yer Anadolu’ da, yer 

yer de İngiltere kırsalında karşılaştığımız; birinde “Hayat” diğerinde ise en değerli mobilyaların direkt karşılama 

noktasında sergilenmesi ile tanımlandığı “Avlu” dediğimiz konut içi ortak alan bileşenleri, diğer tüm birimlerin 

açıldığı ve hane halkı bireyleri arasında sosyalleşmeye izin veren nitelikleriyle adeta örüntü oluşturmaktadırlar. 
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Söz konusu coğrafyalar dahilinde, ilgili Mekân dizilimlerinin kullanıcı yöneylem örüntüsüyle de çakışması sonucu 

Mardin örneğinde olduğu gibi kent yapılaşmasına yansıması da mevcut korelasyonun adeta integral işlemine 

tabi tutulup üst ölçek yakınsama sınırlarına dair kümülatif değişimini okunaklı hale getirmiştir. 

Bu noktada, etkileşimli “Mekân” kavramı ve her biri farklı profile sahip tasarımcı birey kümesi eş güdümlü bir 

şekilde birlikte ele alınmalıdır. Etkileşimin kendisini ve bu etkileşim esnasında sürece dâhil olan kullanıcı 

(tasarımcı da bir nebze henüz üretmediği mekânın kullanıcısıdır.) kitlesini bir arada tutan temel olgu, aşikârdır 

ki algının kendisi ve zihin dünyasında yaratmış olduğu yansımalardır. Kullanım alışkanlıkları ve farklı 

coğrafyalarda rastlanma sıklığına bağlı kalarak söz konusu alışkanlıklara dair kodlamanın genel geçer kabul 

edilebilir özellikte oluşu; devamında da yapı ölçeğine paralel güdümle yansıması, evrensel bir korelasyona da 

işaret eder. “Mekân” hissiyatını yaratan ve barındırdığı algı sensörleri sayesinde etki gücü yüksek yansımalara 

karşılık verebilen “Zihin”, aslında bir anlamda “Mekân” ın ilk var olduğu yerdir. Başta tanılamaya yönelik 

karşıtlıklara başvurduğumuz “Mekân” kavramına dair ilk (hatta süregelen tüm) canlandırma, “Zihin” dâhilinde 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, biricik “Mekân” ı var eden bir diğer biricik “Mekân” da, algı sensörlerinin 

dolaylı ya da ikincil planda taradığı alanlardır. “Etkileşim” ya gerçekleştirilmektedir, ya da fark edilmektedir. 

 

Şekil 8. Kent İçi Isı Kümesi ve Turist Yoğunluğu Korelasyonu [Science Direct, Yuan Li, 2016] 
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Algının olmadığı ya da gerçekleşmediği koşullar çerçevesinde, “Mekân” a dair yansımanın zihinde soyut karşılığı 

oluş(turul)abiliyor mu sorunsalı, üzerinde durulmayı gerektiren bir diğer önemli konu başlığıdır. Bu soruya 

cevap verilebilmesine olanak veren örneklemeler aslında çevremizde mevcuttur. Örneğin yeni doğan bir 

bebeğin, görme algısıyla tutunmaya çalıştığı mesafeler arasında kopukluk olduğu, hatta adaptasyonu görme ve 

dokunma algı sensörlerinin senkronizasyonu üzerinden gerçekleştirdiği görülebilmektedir. Buna benzer bir 

durum, uzun süre boyunca engelli olarak hayata tutunmuş; sonrasında ise iyileşerek konfor şartlarını arttırma 

gayretiyle hareket eden kullanıcılar nezdinde de gözlemlenmiştir. Çoğu görme engelli kullanıcı, ilgili sıkıntının 

çözülmesiyle birlikte hareket etme konusunda çekimser davranmış, çömelme refleksiyle korunaklı alan yaratma 

güdüsüne uymuştur. Bu iki uç örnek için belki de ihtiyaçtan kaynaklı bir icada gerek duyulmaması, daha doğrusu 

keşfin yeni bir ihtiyaç doğurduğu bir güncellemenin var olması söz konusu olabilir. Fakat bilinçli ya da bilinçsiz, 

algının “Mekân” nezdinde etki gücü yadsınamaz nitelikte üst seviyededir. 

Kentsel ölçekte de kullanıcı kitlesinin kendi algı uzanımları çerçevesinde kendi korunaklı bölgesini oluşturma 

refleksi ya da talebi, kimi zaman organik bir şekilde kendiliğinden cevaplandırılır; kimi zaman da yerel yönetim 

insiyatifi ya da yatırımcı kuruluşlar yardımıyla arz edilir. Günümüze değin “Konut” dâhilinde etkinliğinin 

sürdürülmesi konusunda muhafazakâr bir tutum barındıran birtakım eylemler topluluğu, mobilizasyonun ve 

kent içi yaşantıya dair anlık görüntü aktarımı sağlayan sosyal ağ platformlarının etkisiyle paylaşımcı bir tavırla 

kent ölçeğinde varlık göstermektedir. Kaldı ki sosyal toplum olgusu çerçevesinde epistemolojik anlamda böyle 

bir yatkınlığın beklentisi üst seviyededir. 

5.1. Mobilizasyon ve Kent – Konut Karşıtlığı 

Kent kullanıcılarının konut özelinde barınma mekânına dair konfor koşulları değerlendirmesini neredeyse ikinci 

plana atacak kadar çevre verilerini gözetmesi, bir takım cazibe noktalarına olan algı uzanım mesafelerini 

değerlendirerek konut talebine cevap araması; mobilizasyon etkisiyle gerçekleşmektedir. Hatta ana ulaşım 

arterleri ve kent içi odak noktaları ile etkileşimi referans alan emlak sitelerinin varlığı ve lansmanı da bu kanıyı 

güçlendiren etmenlerdendir. 
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Aynı şekilde yapılı çevre dâhilinde bu dönüşüme olanak veren yatırımlar da gerçekleştirilmekte; bir takım “Hub” 

larla konuta dair eylemsel yönelimler kente adapte edilmektedir. Neredeyse kentli kullanıcıyı ilgilendiren tüm 

aktivite planlamasının karşılık bulabileceği (kent için mikro, konut için makro) mekânlar da yeni cazibe alanlarına 

denk düşmektedir. İstanbul özelinde, salt yeme – içme aktivitelerine karşılık düşen toplanma alanları, çalışma 

aktivitelerine olanak veren operasyonel işletmeler, endüstri mirası iken dönüşüm geçirerek yeni işlevine ev 

sahipliği yapan yeme içme & eğlence mekânları, yerel idari birimlerin odaklanarak yatırımını hızlandırdığı çok 

amaçlı kolektif mekânlar, söz gelimi “Hub” olgusunu destekler nitelikte oluşumlardır. Benzer durum Anadolu 

kentlerinde dahi kendini göstermektedir; zira Kayseri özelinde kullanıcı profilinin ticari faaliyet tabanında farklı 

türde işletme etkileşime yatkınlığına rağmen klasik alışveriş merkezi tipolojilerini terk edilerek farklı türde salt 

yeme – içme mekânlarını barındıran “Hub” lara yönelmesi bu olguya destek niteliktedir. 

Günümüze değin daha çok tüketim materyalleri bazında, çoklu üretim süreci optimizasyonu eşliğinde tekil 

ihtiyaçlara yönelik kapasite sorununun aşılmasıyla anlam bulan “Kitlesel Bireyselleştirme” terimi, belki de 

benzer bir amaç ile etki alanını hizmet sektörüne taşımıştır. Bu bağlamda, sektör arayışında olan yatırımcıların, 

sosyal sürdürülebilirlik arakesitinde arayış içerisinde olan kitlelerin bu yönelimine cevap araması ve sonrasında 

“Hub” larla ortaya çıkması, belki kaçınılmaz bir işletme modelinin oluşmasına olanak sağlamıştır. Kaldı ki 

öncesinde “Mix – Use” tipoloji konut üretimi ile başlayan, sonrasında “n+1” varyant oda sayısıyla müşterilerini 

cezbetmeye çalışan gayrimenkul şirketlerinin bu dönüşüme zemin hazırladığı da aşikârdır. 

Merkezi yönetim anlayışının dahi “yatay mimari” sloganıyla farkına vardığını belli ettiği bu eğilim, konut özelinde 

bir yandan üretim ölçeğinin insan odağında daha barışçıl bir tutumla ele alındığına dair ipucu verse de konut 

dâhilinde geçirilen zaman da giderek azalmaktadır. Yeme – İçme “Hub” ları sayesinde küçülen mutfak tezgâhları, 

Spor & Spa “Hub” ları nedeniyle “Küvet” tefriş tipinden “Duşakabin” e geçen banyo donatıları, Çalışma “Hub” 

ları ile “Home – Office” kullanım sıklığının giderek azalması, bahsi geçen “Konut – Kullanım Sıklığı” 

karşıtlamasını destekler niteliktedir. Elbette rant eşliğinde arazi değerinin giderek yükselmesi de bu karşıtlama 

grafiğine cevap verecek bir başka parametredir; fakat aynı rant ivmesinin büyükşehir sınırları içerisindeki 

konutlarla kıyasının kabul edilemeyeceği Anadolu kentlerinde dahi örneklenen bu eğilimlerin ortaya çıkması söz 

konusu “Kitlesel Bireyselleştirme” ve “Mobilizasyon” un doğal sonucudur. 
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5.2. Algı Ağı ile Büyük Veri Etkileşimi ve Konuta Dair Filtreleme Uygulamaları 

Büyük Veri (Big Data) kavramı, kompütasyon odaklı makina yardımıyla okunabilecek ya da çözümlenebilecek 

büyüklükteki verileri tanımlar (7). Bu veri tabanları, insanların gereklilikle ya da kendi tercihleriyle dâhil olduğu 

sosyo – teknik sistemler tarafından üretilirler. Cep telefonu ağları, kredi kartı sistemleri, sosyal ağlar ya da web 

tabanlı portallar gibi günlük hayata dair sıklıkla karşılaşılan sistemler tarafından üretilen veriler, toplum içindeki 

süreçleri ve etkileşimlerin gözlemlenebileceği değerli ve kolay ulaşılabilir bir kaynak haline gelmiştir. Kitchin, 

Büyük Veri’ nin geleneksel verilerden ayrılan özelliklerini aşağıdaki gibi özetler (8); 

• Büyük Hacim: “Terabayt” ya da “Petabayt” bellek büyüklüklerinde verilerden oluşmaktadır.

• Hızlı Erişim: Gerçek zamanda ya da gerçek zamana yakınlıkta bir süre dâhilinde üretilebilmektedir.

• Zengin Çeşitlilik: Veri tiplerinin çeşitli tiplerde yapılanması ve çoğunlukla mekânsal ilişkisinin

tanımlanmış olması, farklı filtreleme seçeneklerine de olanak tanır.

• Kapsamlı Ele Alış: Geleneksel verilere oranla daha büyük örneklem oluşturma olanağını tanımaktadır.

• Yüksek Çözünürlük: Olabildiğince detaylı alt bilgiye sahiptir.

• İlişkisel Yapı: Diğer veri tabanları ile bağlantı kurabilecek ortak alanları mevcuttur.

• Esnek Kurgu: Genişleyebilme (içine farklı dalların eklenebilmesi) ya da ölçeklendirilebilme (büyüklük

olarak kısa sürede genişleyebilme) yetileri bulunmaktadır.

Büyük Veri, bu özellikleri ile geleneksel yöntemlerle elde edilen verilerle yapılan çözümlemelere kıyasla süreçler 

hakkında; daha karmaşık, geniş ölçekli, daha hassas ve gerçek zamanlı çözümlemelerin yapılabilmesine olanak 

tanır. 

Kent dâhilinde, konut özeline odaklanan büyük veri, özellikle kullanıcı nezdinde algı odaklı parametreleri 

referans kabul eden gayrimenkul (emlak) değerleme ve değerlendirme arayüzlerinde oluşturulabilmektedir. 

Kent içi röper nitelik teşkil eden çeşitli algı odağındaki sembol binalar, önemli ulaşım arterleri ile etkileşim, 

günümüz için mobilize eylemler kümesine altlık vazifesi gören farklı tipolojide mekân kurguları, sosyal toplum 

anlayışıyla bağdaştırılabilir asal ihtiyaçların tümü için gerçeklenebilir yapısal karşılıklar, söz konusu arayüzler 

dâhilinde filtreleme maksatlı kullanılmaktadır. Özellikle emlak siteleri, kurgulayıcı insiyatifi dışında yoğun bir 
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şekilde teşkil edilen kullanıcı etkileşimi ile kentsel ölçekte Büyük Veri’ nin oluşturulmasına yardımcı olur. Konut 

özelinde envanterde sunulan her birimin fiziki durum, maddi karşılık ve yapısal ya da doğal çevre etkileşim 

kriterleri esasında kategorize edilerek değerlemeye alınması, aslında sadece alım – satım işlemine yönelik değil, 

çift yönlü bir ilişkiler ağının oluşmasına sebebiyet verir. Bu noktada, özellikle Mekân Dizim Analiz Yöntemleri 

(Space Syntax) ile çözümleme yapabilen çeşitli arayüzler de gelişmiş durumdadır. 

Şekil 9. Sahibinden Emlak Sitesi Arayüzü 

Birim ölçeğinde yapılacak çözümleme esnasında, zaman zaman manipüle edilmiş değerler ile karşılaşılması 

muhtemeldir; fakat söz konusu sapmalar korelasyon eğrisinin oluşturulması esnasında herhangi bir engel teşkil 

etmeyecektir. Lakin emsal değeri gibi rant odaklı katsayılar üzerinde kent planlaması sırasında yapılan anlık 

değişiklikler, kent içi odak yapılanmalar dahilinde oluşturulan işlev değişiklikleri, ”Kitlesel Bireyselleştirme” 

şeklinde kentli kullanıcı nezdinde ortaya çıkan değişken kullanım ve eylem alışkanlıkları, söz konusu korelasyon 

eğrisinde değişikliklere sebep olacaktır. Diğer yandan unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta, Büyük Veri’ 

ni toplanması esnasında, birbiri içine geçen sapmaların ve periyodik ilişkilendirmelerin de uzun zaman zarfları 

boyunca çözümlemeye dair yorumlama yetisine katkıda bulunacağıdır. 
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6. “Zeytinburnu” Özelinde Örneklem: Alan Çalışması ve Mekân Analizi

Çalışma kapsamında, algı ağına ilişkin cazibe ya da çekim gücü oluşturan parametrelerin veri olarak kullanılarak 

gayrimenkul özelinde değerleme modeli oluşturulmasına esas örneğin “Zeytinburnu” özelinde seçilmesinin 

sebepleri; 

- Kullanıcı profili ve yapı envanter fiziki durumu ile tipolojisi bazında kontrast bir tavır göstermesi,
- Algı ağı dâhilinde, kent kullanıcısı tarafından «landmark» şeklinde nitelendirilebilir çok sayıda yapı ve

türevi bileşen barındırması,
- Zaman zaman planlı, zaman zaman organik kent örüntüsüyle İstanbul içi diğer ilçeler için de referans

teşkil etmesi,
- Şehir merkezine oldukça yakın konumlanışıyla mevcut kentsel doku gramerine ilişkin önemli bir

yerleşim yerine karşılık düşmesi,
- Rayiç bedel bazında çeşitlilik gösteren emlak sınır değerlerine sahip olması,

sayılabilir. 

Çalışma bazında kurgulanacak yöntem adımları ise, 

- Zeytinburnu dâhilinde ulaşım arterlerinden oluşan kent strüktürünün belirlenmesi,

- Söz konusu arterler dâhilinde, coğrafi bilgi sistemleri üzerinden algı ağına ilişkin çekim gücü yüksek
yapı kümesinin (kent gabarisinin) işaretlenmesi,

- Mekân dizim analiz programları yardımıyla, algıya ilişkin çekim noktası oluşturan yapılara dair sentez
çalışması,

- Erişebilir ya da açık kaynak emlak değerleme ve değerlendirme ara yüzlerinden büyük verinin algı ağına
ilişkin filtreleme referansıyla çekilmesi,

- “Mekân Dizim Analitik Yaklaşımı” ile “Büyük Veri” arasında gözlemlenecek muhtemel paralel ve ters
paralel ilişkinin irdelenmesi,

şeklindedir. 
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6.1. Coğrafi Bilgi Sistemi ve “Zeytinburnu” Özelinde Filtreleme 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar 

ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan 

bir karar destek sistemidir. CBS bileşenleri; donanım, yazılım, insan, veri ve amaçtır (11). 

Coğrafi Bilgi Sistemleri, verilere coğrafi özellik katarak başka şekilde yapılamayan analizlerin 

gerçekleştirilebilmesini sağlar. Coğrafi sorgu, grafik (konuma dayalı) veriler ve sözel (öznitelik) veriler arasında 

yapılan sorgulamaları içerir. Grafik veriler üzerinden sorgulama ile haritada bulunan nokta, çizgi ve alan objeleri 

seçilerek sözel bilgiler görüntülenebilir. Sorgulamalar tek bir katman üzerinden yapılabildiği gibi birden fazla 

katman birbiriyle ilişkilendirerek daha detaylı yapılabilir (11). 

Coğrafi Bilgi Sistemleri mekânla ilişkili her durumda, olayların mekânsal ilişkilerini açıklamada ve sonuca ulaşıp 

karar verme süreçlerinde kullanılan bir araçtır. 

Sıkça karşılaşılan CBS uygulamalarından “Open Street Map (kısa adı ile OSM)”, birçok mobil uygulamada da 

kullanılan açık kaynak yapısına sahip, reklamsız ve ticari bir amaç gütmeyen harita uygulamasıdır. OSM’ nin en 

önemli özelliği ise ticari uygulamalar gibi harita altlığı olarak kullanılmasının yanı sıra içeriğinin gönüllü 

kullanıcılar tarafından üretiliyor olmasıdır (12). 
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Şekil 10. OSM Üzerinden Tedarik Edilen Zeytinburnu Kent Strüktürü 

Open Street Map (OSM), herhangi bir web tedarik ara yüzü ile kolaylıkla erişebilir bir uygulamadır. Uygulama 

kullanımı esnasında, navigasyon penceresinin analiz edilmesi istenen lokasyona odaklanması ve gerekli 

filtrelemelerin yapılması yeterli olacaktır. Farklı türde dışa aktarım seçenekleri yardımıyla, elde edilen veri 

vektörel formatta da temsil edilebilir. Benzer bir yaklaşımla “Zeytinburnu Alan Çalışması” dâhilinde, “Birincil 

Taşıt Yolları”, “İkincil Taşıt Yolları”, “Ara Ulaşım Yolları (Sokaklar)”, “Mevcut Yapılar”, “Lastik Tekerli Araç (Kentler 

Arası Lojistik / Ulaşım ve Toplu Ulaşım Odaklı) Yolları”, “Mevcut Yapılar” filtrelemeleri ile CAD formatında odak 

analiz yüzeyi tedarik edilebilmiştir. 
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6.2. “Open Street Map” Üzerinden Mekân Dizim Analizi 

Elde edilen CAD formatlı vektörel harita, “DepthMapX” yazılımı ile analiz edilmiş; Mekân Dizim Kuramı ile 

ilişkilendirilen yaklaşım, bu fazda kendini göstermiştir. Söz konusu analiz çalışması, Y.T.Ü. bünyesinde eş zamanlı 

ilerleme gösteren “Bisiklet Rotalarının Raylı Ulaşım Sistemine Entegrasyonunun Mekânsal Dizim Yöntemiyle 

Değerlendirilmesi: Zeytinburnu” araştırmasıyla entegre prensipte, fakat odak bağlam ve içerikten bağımsız bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir (13). 

Analizler üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

1. Aksiyel Harita Oluşturması
2. Segment Harita Oluşturması
3. Segment Harita Üzerinden “Connecitivity”, “Integration” ve “Metric Choice” Değerleri Hesaplanması

Şekil 11. Zeytinburnu “Connectivity” ve “Integration” Analiz Haritası 
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Şekil 12. Zeytinburnu “Metric Choice” Analiz Haritası 

“Connectivity” değeri, ilgili aksiyel mekâna direkt (dolaysız) bağlı komşuların sayısıdır. “Integration” değeri, 

herhangi bir alanın diğer tüm alanlara olan uzaklığının normalleştirilmiş halidir. “Metric Choice” değeri ise, her 

bir aksiyel segmentin metrik ölçülü seçilen bir mesafe içindeki tüm segment çiftleri arasında en kısa yola kaç kez 

düştüğünü ifade eder. 

“Connectivity” grafiği dâhilinde, özellikle sıkışık kent dokusu içerisinde kalan kısa mesafeli aksiyel yol 

segmentlerinin çoğu kez birbiri ile kavşak noktalarında kesişmesi sonucu iç bölgelerde etkileşimin daha yoğun 

olduğu; “by – pass” nitelikte çevre yollarının ve ana arterlerin ise bu ilişki ağından görece daha az etkilendiği 

okunabilmektedir. 
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“Metric Choice” grafiği dâhilinde ise, özellikle Veliefendi Hipodromu kuzeyinde kalan ve tüm ilçeyi doğu – batı 

aksında kat eden  “Fikret Yüzatlı Caddesi” ile devamında “74. Sokak” ve “Prof. Muammer Aksoy Caddesi”, 

paralellerinde nitelikli seçenek oluşturmadıkları için göze çarpmaktadır. Benzer şekilde E5 hattına ve Ambarlar 

Nakliyat Sitesi’ ne yakın konumlanan “Seyit Nizam Caddesi” nde de söz konusu durum okunabilmektedir. 

“Integration” grafiği, Zeytinburnu özelinde çekim gücü oluşturan ve cazibe vasfı taşıyan, kullanım sıklığı açısından 

türevlerinden ayrışan ya da tek başına yeni bir kullanım alışkanlığı oluşturan yapı / yapı kümesi erişebilirliğine 

ilişkin kentsel doku içerisinde bazı sokak ve arterleri vurgulayarak ön plana çıkarır; bazılarını ise benzer renk 

skalası ile kamufle eder. Bu bağlamda, 

- Zübeyde Hanım Caddesi
- Prof. Muammer Aksoy Caddesi
- 48. Sokak
- Rauf Denktaş Caddesi
- Seyit Nizam Caddesi
- Mevlana Caddesi
- Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi
- Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi

gibi sokak ve caddelerin, Mekân dizim kuramı bazında yüksek entegrasyon değerine sahip olduğu 

gözlemlenmektedir. 

6.3. Gayrimenkul Değerleme / Değerlendirme Uygulamaları Yardımıyla Büyük Veri’ nin Elde Edilmesi 

Ülke ölçeğinde sık kullanılan gayrimenkul değerleme / değerlendirme yazılımlarından “sahibinden.com” 

uygulaması, Zeytinburnu Alan Çalışması özelinde Büyük Veri’ nin oluşturulması için altlık vazifesi görerek “Konut”, 

“Satılık”, “Haritada Gösterim” filtrelemelerine tabi tutulmuştur. Verilere ilişkin, bizim bazında niteliksel 

ifadelerden ziyade, üst ölçek tipolojik örüntü oluşturma maksadıyla daha çok genel özelliklere dayalı 

ayıklamalara başvurulmuştur. Buna göre; 

- İlgili satılık konut biriminin kendini tekrar eden ilan sayısını en aza indirmek ve kontrol sağlamak üzere
“İlan Numarası”

- İlgili satılık konut biriminin “Google Maps” üzerinde işaretlendiği “Konum (Sokak ya da Cadde adı)”,
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- İlgili satılık konut birimine dair “Tipoloji Kurgusu” ve “Brüt Alanı”,
- İlgili satılık konut biriminin bağlı olduğu “Kat Niceliği” ve yapının hali hazır “Yaşı”,

verileri işlenmiştir. Bu bağlamda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Şekil 13. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut Bazında Brüt Alan Grafiği 

Şekil 14. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut Bazında Brüt Alan Tablosu 
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Şekil 15. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut Bazında Tipoloji Kurgusu Grafiği 
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Şekil 16. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut Bazında Tipoloji Kurgusu Tablosu 

Şekil 17. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut Bazında, Bağlı Bulunduğu Yapı Yaşı Grafiği 
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Şekil 18. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut Bazında, Bağlı Bulunduğu Yapı Yaşı Tablosu 

 

Şekil 19. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut Bazında, Bağlı Bulunduğu Kat Grafiği 
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Şekil 20. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut Bazında, Bağlı Bulunduğu Kat Tablosu 
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Şekil 21. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut “sahibinden.com” Satış Bedeli Grafiği 
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Şekil 22. Zeytinburnu İlçesi Satılık Konut “sahibinden.com” Satış Bedeli Tablosu 

Söz konusu grafikler ve tablolar incelenecek olursa; 

- Özellikle 60 m² - 120 m² brüt alana sahip konut satışlarının, tüm satışlar nezdinde neredeyse % 50 pay
tuttuğu görülmektedir. Brüt alanı 30 m² - 180 m² arasında değişen konut satış çeşitlenişinin kendi
içerisinde tanımlanabilir bir harmonik düzeni mevcut iken, bir anda üst segment sınıfında tekrar
yükselişe geçerek 180 m² üzerinde de yoğun kullanım ve satış değerine ulaştığı okunmaktadır.

- 2+1 tipolojik kurgusundaki konut satışlarının, diğer tipolojilere göre baskın bir şekilde tüm satış
portföyünün neredeyse yarısına denk düşen payı tuttuğu gözlemlenmektedir.

- İlçe genelinde birbirine zıtlık oluşturacak nitelikte 20 – 24 yaş arası yapı stoku ile 0 – 4 ve 5 – 9 yaş
arası yapı stokunun nicelik bazında öne çıktığı görülmektedir. Özellikle alım gücü yüksek kullanıcı
profiline yönelik projelendirilen ve inşai faaliyeti tamamlanan konutların, kentsel dönüşüm odağında
son 10 yıl boyunca yoğun bir şekilde satış portföyüne sunulduğu okunmaktadır. Diğer yandan, ilçenin
belli bir kısmının da paralel cazibeden ya da kurgusal çekim gücünden yoksun olduğu görülmektedir.

- Konut satışlarının daha çok 2., 3. ve 4. katlar nezdinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir.
- 150.000,00 TL ile 600.000,00 TL arasında satış değeriyle portföye sunulan konutların, genel çerçevede

tüm portföyün yarısından fazlasına denk düştüğü okunmaktadır.
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6.4. Zeytinburnu Satılık Konut Portföyü Bazında, Mekân Dizim Yaklaşımı ve Büyük Veri Tartışması 

Bir önceki bölümde genel özellikleriyle irdelenen satılık konut portföyü dâhilinde, bazı yerleşimlere dair 

diğerlerine nazaran yoğun satış ilanının verildiği ve genellikle bu bölgelerde ilan yayını ve sonrasında satış 

işlemini takiben ilan kaldırma periyodunun kısa olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, özellikle “2 + 1” tipolojik 

kurgudaki dairelerin tüm satış portföyü bazında neredeyse % 50 değerinde yer işgal etmesi, “Mekân Dizim 

Kuramı / Yaklaşımı” ile “Büyük Veri” tartışmasına dair rölatif bir veri teşkil etmektedir. Konut satış debisinin 

yoğun okunduğu bölgeler, üzerine konumlandıkları sokak ve caddeler nezdinde aşağıdaki şekilde ayrışmıştır; 

- Demirhane Caddesi
- Kennedy Caddesi
- 24. Sokak ve Yakın Çevresi
- Askeri Fırın Sokak
- Davutpaşa Caddesi
- Mevlana Caddesi
- Cebe Ali Bey Sokak
- Mevlevihane Yolu Caddesi
- Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi
- Zübeyde Hanım Caddesi
- Rauf Denktaş Caddesi
- Yeni Çiftlik Caddesi
- Mevlevihane Caddesi
- Seyit Nizam Caddesi
- Merv Caddesi
- 44. Sokak ve Yakın Çevresi
- Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
- 48. Sokak
- 75. Sokak ve Yakın Çevresi
- 14. Sokak
- Adnan Kahveci Sokak
- Taşocağı Sokak ve Yakın Çevresi
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Şekil 23. Zeytinburnu İlçesi Satılık 2+1 Konut Portföyünün Odaklandığı Sokak ve Mevkiiler 
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Şekil 24. Zeytinburnu İlçesi Satılık 2+1 Konut Portföyünün Konumlandığı Mevki Bazında, 
Sahip Olduğu Brüt Alan 

Şekil 25. Zeytinburnu İlçesi Satılık 2+1 Konut Portföyünün Konumlandığı Mevki Bazında, 
Bağlı Bulunduğu Bina Yaşı 
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Şekil 26. Zeytinburnu İlçesi Satılık 2+1 Konut Portföyünün Konumlandığı Mevki Bazında, 
Bağlı Bulunduğu Kat 

Şekil 27. Zeytinburnu İlçesi Satılık 2+1 Konut Portföyünün Satış Bedeli 
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Şekil 28. Zeytinburnu İlçesi Satılık 2+1 Konut Portföyünün Birim Alan Bazında Satış Bedeli 

- Yalnız “2 + 1” Daire bazında filtrelenen Büyük Veri ile Mekân Dizim Analizi Sonuçları arasında kıyaslama

yapılacak olursa, çoğu gayrimenkulün konumlandığı sokak ve mevkiinin, odak oluşturma yönelimi ve

ilgiyi sürdürme gücü bazında örtüştüğü görülmektedir. Zeytinburnu İlçesi coğrafi sınırları dâhilinde,

güney sınır konturunu oluşturan Marmara Denizi kıyı şeridi berisindeki “Demirhane Caddesi” ve

“Kennedy Caddesi” bu örtüşmenin dışındadır. Benzer şekilde, kuzey sınır konturunu oluşturan “Askeri

Fırın Caddesi” ve “Davutpaşa Caddesi” de bu örtüşmenin dışında yer almaktadır.

- “Demirhane Caddesi” ve “Kennedy Caddesi”, Mekân Dizim Analizi “Integration” Grafiği’ nde

vurgulanmamasına rağmen, veri analizinde “Satış Bedeli” ve “Brüt Alan” gibi bir takım değerleriyle bir

anda sıyrılmaktadır. Söz konusu arterler üzerinde yer alan ve alım gücü yüksek kullanıcı profiline

yönelik projelendirilen konutların yapılı yakın çevre ile ilişkisi ve etkileşimi zayıftır. Geçirgen bir

çeperden ziyade müstakil giriş – çıkışlarla teşkil edilen kurgusal ilişki ve kullanıcı – yapı ara düzleminde

ölçeğin bir anda denize doğru ekstrem nitelikte artması, söz konusu zayıf etkileşimin sebepleri arasında

görülebilir.

- “Askeri Fırın Caddesi” ve “Davutpaşa Caddesi”, Zeytinburnu İlçe sınırları içerisinde yer almasına

rağmen, aradan geçen E5 Çevreyolu nedeniyle ilçenin geri kalanıyla dolaysız bir ilişki kuramamaktadır.
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Bu bağlamda, “Connectivity” değerinin alt skalada ve “Metric Choice” vurgusunun da “Davutpaşa Semti 

| Metro İstasyonu ve Y.T.Ü. Davutpaşa Kampüsü” odağında sönümlendiği görülmektedir. Bu sebeple, 

söz konusu caddeler nezdinde bir karşıtlama tartışması yapmak doğru olmayacaktır. 

- 24. Sokak, Hipodrom çevresinde mevcut yeni inşai faaliyetlerden bağımsız olarak, ilçe bazında yerleşik

nitelikli konut stokunun bulunduğu mevkilerden biridir. İlçe yerleşimi dâhilinde, nitelik unsuru olarak

tanımlanabilir yeşil algı kaynağı Hipodrom’ a yakın konumlanışı ve kent gelişiminin Hipodrom

odağında gerçekleşmesi, 24. Sokak’ ın hem “Integration” grafiğinde hem de büyük veri analizinde öne

çıkmasını sağlamaktadır.

- Mekân Dizim Analizleri’ nde yoğun vurgusuyla ön plana çıkan “Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi”, aynı

ilgiyi Büyük Veri Analizi’ nde sürdürememektedir. Söz konusu caddenin yüksek entegrasyon değerine

sahip olmasının sebebi, hemen üzerinde konumlanan ve sadece ilçe bazında değil, kent ölçeğinde de

yoğun kullanıcı kitlesi barındıran “Balıklı Rum Hastanesi” nin olması muhtemeldir.

- “Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi”, ilçeyi kuzey – güney hattında neredeyse ikiye bölen nitelikte geniş bir

arterdir. Söz konusu caddenin hem Hipodrom yanında konumlanışı, hem de Zeytinburnu Marmaray

İstasyonu ile Zeytinburnu Metro İstasyonu’ nu birbirine bağlayan iz üzerinde yön bulması nedeniyle 

“Mekân Dizim Analizleri” ve “Büyük Veri Analizleri” nde ön plana çıkması, kaçınılmaz görülmektedir.

- Benzer şekilde, “Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi” ne paralel konumlanan “Rauf Denktaş Caddesi” ve

devamında “Mevlana Caddesi” nin oluşturduğu arter, ilçe içi resmi kurumlara yakınlığı ve kültür & sanat

/ alışveriş odağında cazibe noktalarına ev sahipliği yapması nedeniyle, “Mekân Dizim Analizleri” ve

“Büyük Veri Analizleri” nde görece yüksek sayılır vurgu ve gayrimenkul satış değerlerine sahiptir.

- “Biruni Üniversitesi”, “Yedikule Bostanları”, “Kara Surları”, “(Yeşil Alan algısı yönünden güçlü sayılır)

Kozlu Mezarlığı” gibi bir takım biricik mekân özelliklerine sahip unsurların üzerinde konumlandığı 10.

Yıl Caddesi, neredeyse satış ilanı barındırmamaktadır. Benzer şekilde, Mekân Dizim Analizi dâhilinde

tüm grafik çıkarımlarında orta derece vurguya sahiptir.

- Yakın zaman “Ambarlar Nakliyatçılar Sitesi” ne ev sahipliği yapan Seyit Nizam Caddesi kuzeyindeki alan,

Büyük Veri analizlerinde en düşük gayrimenkul satış değerlerine sahip alanlardan biridir. Bununla

birlikte, “Integration” grafiğinde vurgusu belirsiz olsa da “Connectivity” grafiğinde ilçe merkezine
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vurgulu uzanımlar yapmaktadır. Bir diğer yandan, “Ambarlar Nakliyatçılar Sitesi” mevkiinden Topkapı 

yönüne gidildikçe konut satış değerlerinde artış gözlemlenmektedir. 

- Yanı başında Zeytinburnu Metro İstasyonu, Çırpıcı Parkı gibi bir takım cazibe unsurları bulunmasına ve 

Hipodrom boyunca gelen “Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi” nden dallanarak kent dokusuna giren 

“Taşocağı Sokak” ve yakın çevresi, ilginç bir şekilde ilçenin en düşük gayrimenkul satış değerlerine 

sahiptir. Bu noktada, yönetmelik ve kararnamelere bağlı muhtemel idari üst insiyatif kararları ve 

tersine rant oluşturma gayretleri izlenmelidir. 

7. Değerlendirme ve Sonuç 

Algının “Sosyal Birey – Sosyal Toplum” ikilemi çerçevesinde şekillenebildiğini ve bunun için araçlar geliştirildiğini 

akılda tutarak “Kullanıcı – Kent” etkileşiminin daha operasyonel hale gelmesinin mobilizasyon ile had safhaya 

ulaştığı, konutun da bu savı destekler nitelikte “Kitlesel Bireyselleştirme” olgusu çerçevesinde dönüşüme 

uğradığı, günümüz konut endüstrisinin karşılaştığı durumlardandır. Konut endüstrisinde yakın vade dâhilinde 

yaşanan söz konusu durum, diğer yandan süreç odaklı lineer olmayan tasarım döngüsünün etkisiyle sosyal 

eylem arakesitine dair altlık oluşturacak mekân kavramına bulanık bir zemin sunmaktadır. 

Bu bağlamda, kullanıcı birey için yakın zamana dek mutlak değerlendirilen, fakat günümüzde alternatif 

konumlandırılabilmesi hakkında şüpheyle yaklaşılan “konut” a dair asal eylemler, algı ağı dâhilinde yarattığı 

etkileşim ile kendine kent parçacığında yer bulabilmektedir. Üstelik (algının mevcudiyetini sürdürdüğü bir başka 

faz) sosyal ağ platformlarının vasıtasıyla, ara yüz dâhilinde etkileşimin had safhada olduğu günümüz koşulları 

altında, söz konusu yöneylem coğrafyalar arası aktarılabilmektedir. 

Tasarımcı aktör, süregelen bu gelişmeler ışığında, kent planlaması ve yapı tasarımına dair senaryo kurgusu ile 

daha çok ilgilenmekte; kendisi dışında diğer figürleri de tasarıma dâhil etmektedir. Bu esnada bileşen ve bütün 

ilişkisinin belki de hiç olmadığı kadar güçlü etki alanının var olduğunu da kabul etmektedir. Sadece tasarımcı 

aktör değil, mutabakata taraf tüm aktörlerin ilgili tasarım işine dair tamamlanan hizmet süresi dışında da tasar 

ürünün gelişmeye devam ettiği kabul görmektedir. Bu nedenle günümüz mimari yaklaşımları bazında, ürünün 

değil sürecin tasarlanması, durağan ilişkiler ağının değil etkileşimin okunması daha önemli hale gelmektedir. 
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Etkileşimin okunabilir altlık bulduğu hesaplamalı teknolojiler ve tasarım araçları, gün geçtikçe nesnel analitik 

yaklaşımdan da sıyrılmakta ve algıya yönelik fenomenolojik yaklaşımlarla birlikte çalışmaktadır. Bu bağlamda, 

tüm tasarım araç ve aracılarının birbiri ardına lineer bir kurguyla değil, kendi içerisinde de devinimi oluşturan 

döngüsel ilişkiler ağı dâhilinde kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. 

KAYNAKLAR 

1- Üsküplü, T., (2019) “Sosyal Ağ Verileri ve Mekân Dizim Analizlerinin Kentsel Stratejiler Geliştirmede Kullanımı: Kadıköy Örneği”, 271, Megaron
Journal Cilt No 14 Sayı 02, İstanbul, 2019 
2- Hillier, B. ve Hanson, J. (1984) “The Social Logic of Space”, First Edition, Cambridge, Cambridge University Press 
3- Bafna, S. (2003) “Space Syntax: A Brief Introduction to Its Logic and Analytical Techniques”, Environment and Behavior, 35(1): 17 – 29
4- Hillier, B. (1999) “The Common Language of Space: A Way of Looking at the Social, Economic and Environmental Functioning of Cities on a
Common Basis”, Journal of Environmental Scıences, Beijing, 11: 344-349 
5- Çil, E. (2006) “Bir Kent Okuma Aracı Olarak Mekân Dizimi Analizinin Kuramsal ve Yöntemsel Tartışması”, YTÜ Mim. Fak. eDergisi, 4: 219-
233 
6- Ünlü A. (1999) “The Syntactic Analysıs Of Turkısh Houses Between 17th And 19th Centuries”, Space Syntax Second International 
Symposium, Brasilia 41.01-12
7- Offenhuber, D. ve Ratti, C., (2014) “Decoding the City: Urbanism in the Age of Big Data”, First Edition, Birkhäuser, Basel
8- Kitchin, Rob. (2014) "The Real – Time City? Big Data and Smart Urbanism", GeoJournal, 79(1): 1-14
9- Gündoğdu H. M. (2014) “Mekân Dizimi Analiz Yöntemi ve Araştırma Konuları”, Art Sanat Dergisi Cilt 0 Sayı 2: 251 – 274
10- Bechtel R. B. & Churchman A. (2002) “Handbook of Environment Psychology”, First Edition, John Wiley & Sons Inc.: 271 – 289
11- (web tabanlı kaynak) https://www.basarsoft.com.tr/cografi-bilgi-sistemleri-cbs-nedir/ 
12- (web tabanlı kaynak) https://www.hakankocaman.com/open-street-map-nedir
13- Güleç Özer D., Türkkan D., Eyce N., Uyduran H.G., Yıldırım Ö.C. (henüz basılmamış), “Bisiklet Rotalarının Raylı Ulaşım Sistemine
Entegrasyonunun Mekânsal Dizim Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Zeytinburnu”, Y.T.Ü. 

342

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



Dr. Öğr. Üyesi Elif  TATAR 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi, 

Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye 
elifguclu@eskisehir.edu.tr 

Araş. Gör. Feran Özge GÜVEN ULUSOY 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi, 

Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye 
fogulusoy@eskisehir.edu.tr 

Araş. Gör. Sevgin Aysu ORYAŞIN 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi, 

Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye 
sevginaysuoryasin@eskisehir.edu.tr 

Anadolu Üniversitesi; Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü’nde 2006 yılında Lisansını, Fen Bilimleri 
Enstitüsü - Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda 2009  yılında Yüksek 
Lisansını, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık  Ana Bilim 
Dalı’nda 2015 yılında Doktorasını tamamladı. Anadolu 
Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık 
Bölümünde 2008-2016 yılları arasında Araştırma Görevlisi 
olarak görev yaptı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık  ve  
Tasarım  Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde 2016 yılından bu yana 
Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mimari tasarım, 
mimari tasarım süreçleri, mimarlık eğitimi, öğrenme teorileri ve 
eğitim yapıları uzmanlık alanları olup, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü’nde mimari tasarım üzerine dersler yürütmektedir. 

Anadolu Üniversitesi; Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Mimarlık 
Bölümü’nde 2011  yılında Lisansını, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Restorasyon Bölümü’nde 2014 yılında Yüksek Lisansını 
tamamlamıştır. 2015 yılından bu yana Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Programında doktora eğitimine 
devam etmektedir. Aynı zamanda 2014 yılından bu yana Eskişehir 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi 
olarak görev yapmaktadır.  
Mekân-bellek-deneyim ilişkileri, kentsel koruma, mimari koruma, 
çok katmanlı kentler gibi konular uzmanlık alanları olup, Eskişehir 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Mimari tasarım, Mimari 
Proje, Mimari Koruma gibi derslerde görev almaktadır.  

2015 yılında Anadolu Üniversitesi mimarlık bölümünden mezun 
olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim 
Dalı- Bina Bilgisi Programından mezun olmuş halen  Eskişehir 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalında doktora programına 
devam etmekte ve aynı kurumda araştırma görevlidir. Araştırma 
alanı mimari tasarımdır. 

343

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL

mailto:elifguclu@eskisehir.edu.tr


TASARIM EĞİTİMİNDE SOYUTLAMA YAKLAŞIMIYLA BARINMA MEKÂNI ÜRETİMİ 

ÖZET 

Mimarlık bilimsel, teknolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmelere paralel sürekli dönüşüm içinde olan bir disiplindir. 21. 
yüzyılda, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, çevre kirliliği, küresel bakış açısı ile birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik dengelerin 
değişimi; artan uzmanlık alanları sonucu disiplinler arası bakış açısının gerekliliği; bilişim teknolojilerindeki gelişmeler mimarlık 
ortamını motive eden önemli gelişmeler arasında yer almaktadır. Mimarlık ortamını etkisi altına alan gelişmeler ile birlikte mimari 
tasarım ve yapı üretim süreçlerinde uygulanan yöntemlerde yenilikçi yaklaşımlar ve deneysel boyut ön plana çıkmıştır. Bu durum 
mekân kavrayışımızı da değiştirmiştir. 
Güncel platformlarda mekânın sadece somut ögelerden oluşmadığı, soyut ve somut ögelerle bir bütün halinde ele alınması gereken 
bir kavram olduğu tartışılmaktadır. Eylemlerimizin ve hareketlerimizin mekânı üretmemize nasıl katkı sağladığı, bedenimizin bu 
konudaki rolü ve tüm bu bileşenlerin birbirleriyle ve boşlukla olan ilişkisi sorgulanır hale gelmiştir. Mekânı anlama ve 
anlamlandırma biçimimizdeki değişmeler mekânı üretme biçimimizi de etkilemiş bu konuda yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu 
durum ise kaçınılmaz olarak mimarlık eğitiminde de alternatif yaklaşımlar oluşmasına zemin hazırlamıştır.  
Geleceğe yönelik öneriler barındıran farklı mekân arayışları, özellikle mimari tasarım stüdyolarında uygulanmaktadır. Mimari tasarım 
stüdyoları, mimarlığa dair edinilen bilgilerin, kurulan ilişkiler ağı ile yeniden üretilebildiği ve tasarım yoluyla içselleştirilebildiği 
önemli ortamlardır. Stüdyo eğitiminde öğrencilerin yaratıcılık potansiyelini ortaya çıkarabilecek, özgür ve yaratıcı düşünme yolu ile 
tasarım yapmalarını destekleyecek yaklaşımlar uygulanması önemlidir.  
Farklı yaklaşımlara imkân vererek, nesnelerin algılanmasında ve kavranmasında önemli bir araç olarak kullanılan soyutlama da 
görsel sanatlardan mimarlığa birçok disiplin tarafından tasarlama ve tasarım eğitimi süreçlerinde yaratıcılığı teşvik eden bir yaklaşım 
olarak benimsenmektedir. Nesnelerin anlamlı küçük birimlerine inerek onlarla ilgili özsel bilgiye ulaşmada ve o nesneyle ilgili 
kavrayışlarımızı temsil etmede kullanılan bu araç, tasarlamanın tüm aşamalarında temel düşünme biçimini oluşturmaktadır. 
Soyutlama insan bedenini ya da bir canlının yapısal sistemini anlamada, yaşadığımız doğal ve yapılı çevreyi kavramada ve ulaştığımız 
öze ait anlamlı bilgiyi temsil etmede kullanılan, yaratıcı imgelem gücünü ortaya çıkarıcı nitelikte bir yaklaşımdır. 
Tasarımda soyutlama yaklaşımı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, birinci sınıf eğitiminde yer alan tüm ölçekteki 
çalışmalarda yaratıcı düşünmeyi teşvik eden, düşünsel olarak farklı yaklaşımlara imkân veren bir yöntem olarak benimsenmektedir. 
Mimarlıkta tasarlama süreçlerinde amaç ve araç olarak da kullanılabilen soyutlama, birinci sınıf eğitiminde yaşadığımız çevreyi ve 
nesneleri algılamada, kavrayışları temsil etmede ve tasarımda sonuç ürüne ulaşmada kullanılan bir araç, başka bir deyişle düşünme 
biçimi olarak ele alınmıştır.  
Bu çalışma, mimarlık birinci sınıf öğrencileri tarafından farklı değişkenlerin soyutlanmasıyla, beden-eylem-mekân ilişkilerine dayalı 
olarak üretilen ve deneyimin ön plana çıktığı barınma mekânı tasarımlarını içermektedir. Araştırma kapsamında, iki farklı dönemde 
üretilen ve iki farklı soyutlama sürecini içeren çalışmaların, nitel araştırma yöntemi ile karşılaştırmalı analizi yapılarak, tasarlanan 
barınma mekânlarının farklı üretim biçimleri incelenmiştir. İlk çalışma fiziksel ortamın soyutlanması ile elde edilen öz bilgiyi, diğeri 
ise organik bir nesnenin soyutlanması ile elde edilen yapısal bilgiyi kullanarak barınma mekânı üretmektedir. Farklı tasarım süreci ve 
sonuç ürünleri üzerinden elde edilen bulgular, mimari tasarım eğitiminde soyutlama yaklaşımının ‘kurgulanmış tasarım süreçlerinin’ 
aksine deneysel süreçleri aktive ettiği ve tasarımları zenginleştirdiği gözlemlenmiştir.  
Anahtar kelimeler: Mimarlık eğitimi, soyutlama, barınma mekânı, alternatif mekân yaklaşımları  
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HOUSING PRODUCTION BY ABSTRACTION IN THE DESIGN STUDIO  

ABSTRACT 

Architecture is a discipline that is in continuous transformation parallel to scientific, technological, socio-cultural and economic 
developments. In the 21st century, important developments have motivated the architectural environment, such as rapid population 
growth, unplanned urbanization, environmental pollution, change of social, cultural and economic balances with a global 
perspective, the need for an interdisciplinary perspective as a result of increasing expertise and advances in information 
technologies. Along with the developments affecting the architectural environment, innovative approaches and experimental aspects 
have come to the fore in the methods applied in architectural design and building production processes. This situation also changed 
how we understand the concept of space. 
In current platforms, it is argued that space is not only made up of concrete elements, it is a concept that should be handled with 
abstract and concrete elements as a whole. It has become questionable how our actions and actions contribute to our production of 
space, the role of our body in this matter and the relationship of all these components with each other and with the space. Changes 
in the way we understand and make sense of space have also affected the way we produce space, and new approaches have been 
developed in this regard. This situation inevitably supported the development of alternative approaches in architectural education. 
Manifold space approaches, containing the suggestions for the future are utilized in especially architectural design studios. 
Architectural design studios are the significant environments which the architectural knowledge is re-produced by the relationship 
networks and interiorized by design processes. In addition to that, it is crucial to adopt the approaches revealing the creativity 
potential of students and promoting the designs through imaginative and free thinking in studio education. 
Abstraction, which is utilized as a tool in order to perceive or comprehend the objects is adopted by so many disciplines from visual 
arts to architecture as a promotive tool for the creativity in both design and design education processes. It is used in reaching the 
core knowledge by getting through the meaningful small units of objects; and the representing our conceptions as to that object. In 
this way, it composes the fundamental thinking principles in all steps of design process. Abstraction is an approach that it reveals the 
creative imagery power for understanding the human body or the structural system of a living creature; comprehending the natural 
and man-made environment we live in and at last representing the meaningful information as to the core knowledge we reach.  
Abstraction approach in design is adopted in Department of Architecture at Eskişehir Technical University as a method which 
encourages creative thinking in practical works produced in first year architectural education and allows the development of 
different approaches. Abstraction, which can be used both as a tool or goal in architectural design process, is applied in first year 
architectural education as a tool to perceive environment and objects around us, to reflect comprehension and to achieve target 
product; i.e it is, in fact, a way of thinking.   
This study includes shelter space designs which were produced by first year students by abstracting different variables based on 
body-action-space relationships and in which experience plays an important role. For the purposes of the study, the works 
produced in two different periods by using two different abstraction processes were comparatively analyzed through qualitative 
research methods and different shelter production methods were examined. The first work produces shelter space by using core 
knowledge, which is obtained by abstracting physical environment, and the other work uses structural information, which is 
obtained by abstracting an organic object. The findings obtained through different design process and products show that 
abstraction approach in architectural design education activates experimental processes instead of “planned design processes” and 
enriches designs accordingly.        
Keywords: Architecture Education, abstraction, shelter space 
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TASARIM EĞİTİMİNDE SOYUTLAMA YAKLAŞIMIYLA BARINMA MEKÂNI ÜRETİMİ 

21. Yüzyılda Mimarlık ve Mimarlık Eğitimi

21. yüzyılda küreselleşme ile birlikte yaşanan sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler mimarlık ortamını

etkilemektedir. Hızlı nüfus artışı sonucu, kentsel ve kırsal alanlarda yaşam tarzı, ihtiyaç ve gereklilikler 

farklılaşmakta ve bu ortamlardan elde edilen tasarım bilgisi değişmektedir. Küresel çevre problemleri ve enerji 

sorunu, tasarım süreci içinde mimarları pasif sistemleri etkin kullanmaya ve farklı detay çözümlerine 

yönlendirmektedir.  Bilgisayar tabanlı tasarım, malzeme ve yapım alanlarındaki teknolojik gelişmeler mimari 

tasarım ve uygulama süreçlerini dönüştürmektedir. Artan uzmanlık alanları disiplinler arası bakış açısını gerekli 

kılmıştır. 21. yüzyıl mimarlık ortamını etkileyen bu faktörler, mimarlık pratiğinde ve eğitiminde farklı 

yaklaşımlar geliştirilmesini sağlamaktadır.  

21. yüzyılda mimarlık okullarından mezun olanların disiplinler arası iş olanaklarına sahip oldukları açıktır.  Bu

olanakların şaşırtıcı derecede zengin olduğu; mimari pratikler içinde iş bulanların yanı sıra moda alanı, film 

endüstrisi, üç ve dört boyutlu animasyon çalışmaları, grafik tasarım, iletişim tasarımı, reklamcılık, endüstriyel 

tasarım, mühendislikler, inşaat alanı, malzeme sektörü gibi çok çeşitli alanlarda çalışanların olduğu 

görülmektedir (Çağlar, 2019, s.8).  Mimarların çalışma alanlarındaki bu çeşitlilik dikkate alındığında, farklı 

durum ve ortamlar için yaratıcı çözümler üretebilme becerileri mimarlık eğitimi bağlamında ön plana 

çıkmaktadır. Mimarlık eğitiminde yaratıcı düşünmenin farklı yöntemleri kullanılmakla birlikte, mimari 

düşüncenin farklı alanlarla olan ilişkisini düşünerek sorgulama, kavramsallaştırma yeni düşüncelere ve 

olasılıklara açık olma ve yorumlanan bilgiyi farklı pozisyonlara uyarlama ön plana çıkmaktadır. Tasarım bilgisini 

kişiselleştirerek yorumlama ve özgünü yakalama üzerine odaklanma da bu bağlamda önemlidir.  

Mimari tasarım sürecinde özgün çözümler üretmek için bir konsept olarak yaratıcılığın anlamı; yaratan insanın 

çabası, yaratmak için gerekli zihinsel süreçler, içsel duygular meselesi ve öz gerçekleştirme olarak 

anlaşılmaktadır. Son yıllarda bu süreci sosyal, çevresel ve kültürel bakış açıları tarafından sunulan dışsal 

faktörlerin de etkilediği görülmektedir. Böylelikle yaratıcılık, durumun malzemeleri arasında geçen diyalog, 

içsel ve dışsal etkilerin bütünlüğü haline gelmiştir (Salama, 2015, s.158). Bunun yanında 21. yüzyılda bilgi 
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niteliği ve öğrenme biçimlerinin değişmesi ile birlikte yaratıcılık ön plana çıkan ve bütün disiplinler için önemli 

hale gelen bir kavram olmuştur. Mimarlık alanında da farklı tasarım yöntemlerine ve deneysel arayışlara 

zemin hazırlamıştır. Yaratıcı mimari tasarım sürecini etkileyen faktörler, özellikle 21. yüzyılda mekân üretimi 

için alternatif yaklaşımların gelişmesine katkı sağlamıştır. 

21. Yüzyıl Mimarlık Ortamında Mekân Üretimi İçin Alternatif Yaklaşımlar ve Barınma Mekânı

19.yy. öncesinde yerel koşullar göz önünde bulundurularak ilerleyen mekânı tasarlama süreci, endüstrinin

gelişmesi ve seri üretime geçilmesinden kaçınılmaz olarak etkilenmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonucu mekân 

kavramı ve mekânın üretim biçimi matematiksel kurgular, sabit kurallar ve geometrilerle ifade edilebilecek 

sayısal bir kavrayış haline dönüşmüştür. Mekânın üretimi; öncelikle onu zihinde canlandırmakla, hayal 

etmekle başlamaktadır. Zihnimizde başlayan ve kurgularımızı somutlaştırarak sürdürdüğümüz bu sürece dair 

kullanılan yöntemler, yani üretme biçimimiz zamanın koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Lefebvre (2014) mekânın üretiminin sadece birtakım geometriler üretmekten daha fazlası olduğu konusu 

üzerinde durmuştur. Yaşanan mekân (lived space), algılanan mekân (perceived space) ve tasarlanan mekân 

(conceived space) üçlüsünün birbirleriyle ilişkili olduğunu ve bu birlikteliğin mekânın üretiminin bir parçası 

olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla mekânın üretimini sadece maddi boyutta ve fiziksel durumuyla ele almak 

yerine; deneyimsel, toplumsal, temsili ve anlamsal durumlarıyla birlikte değerlendirilmesi gereken, çok yönlü 

bir süreç olarak ele almıştır.  

Seri üretime geçilmesi, teknolojik gelişmeler ve yeni üretim biçimlerinin geliştirilmesi süreciyle birlikte 

gündelik hayatın akışı da değişmiştir. Buna bağlı olarak ise yaşama biçimimiz, alışkanlıklarımız, çevre ile 

iletişim kurma şeklimizde de farklılıklar meydana gelmiştir. Tüm bu bahsedilen değişimler nasıl mekânlarda 

barındığımızı da doğrudan etkilemiştir. Barınma mekânları; çevresel ilişkileri, toplumsal hareketleri yansıtan ve 

tarihin kırılma noktalarından etkilenen, birçok detay ve bilgiyi bünyesinde barındıran temel birimdir. 

Bachelard (2013) barınmanın-evin gerçek bir kozmos olduğundan söz etmektedir. Dolayısıyla hem çevre ile 

kurduğu ilişki bakımından, hem de kendi iç ilişkilerini kurgulayan programı yönüyle yaşam döngüsünün bir 
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yansıması olan barınma mekânları, değişen tasarım anlayışının okunabilirliğinin en net olduğu mekân 

kurgularından biridir. 

21.yy. mimarlık ortamında ise bilgi ve iletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte “mekân nasıl

üretilmeli?”, “yeni çağda mimari tasarım yaklaşımları nasıl olmalı?” konuları sık sık gündeme gelmektedir. 

Tasarımın hem araştırma ve temsil evrelerinde hem de üretim ve pratik yönüyle durağan olmayan, dinamik bir 

süreç haline dönüşmesiyle; zaman ve hareket, mekânın üretilmesinde aktif rol oynayan kavramlar haline 

dönüşmüştür. Isozaki (1999) tasarlarken; zihnimizdeki tüm düşüncelerin ve olasılıkların hareketli olduğundan, 

ancak bir karara vardığımızda imgenin somutlaşarak sabit bir forma dönüştüğünden bahsetmektedir. Erzen 

(2015) ise mekânı algılama sürecimizin, zihinsel olarak mekânın etrafında hareket ettiğimizde gerçekleşeceğini 

belirtmektedir. Mekânı üretirken ve algılarken deneyimlerimizin önemine değinen yaklaşımlardan da 

beslenen Tschumi (2017) ise eylem ve hareketin birbirleriyle kurdukları ilişkinin, mekânın nasıl 

oluşturulabileceği konusunda iyi bir düşünme ve tasarlama aracı olabileceğinden bahsetmektedir.  

Statikten dinamik hale evrildiğinden bahsedilen tasarım sürecinde hareket ve zaman kavramlarıyla bağlantılı 

biçimde, mekânsal düzenlerin ve ilişkilerin nasıl kurulduğunu algılamanın bir yolu olarak soyutlama kavramı 

da öne çıkmaktadır. Mekânın üretimi konusunda analiz etme, anlamlandırma, yorumlama, tasarlama ve 

temsil etme aşamalarında 21.yy için alternatif bir düşünme ve sorgulama yöntemi haline gelmektedir. 

Mekânın üretim sürecinin geçirdiği aşamalarla paralellik gösterecek biçimde, mimarlık eğitimi de dönüşmekte 

ve günümüz tasarım dünyasının gerekleri doğrultusunda güncellenmektedir. Bu bağlamda ele alındığında; 

21.yüzyılın analiz etme, deneyimleme ve yaparak öğrenme odaklı tasarlama anlayışına uyum sağlayabilecek bir

düşünme ve araştırma aracı olarak soyutlama; mimarlık pratiğinin ilk denemelerinin yapıldığı, mimarlık 

eğitiminin omurgası olan tasarım stüdyoları için önemli hale gelmektedir. Bunun yanında, öğrencilerin 

kendilerine özgü bir ilişki kurma, analiz-sentez ve algılama biçimi üretmesine katkıda bulunmaktadır.  

Tasarım Eğitiminde Soyutlama Yaklaşımıyla Barınma Mekânı Üretimi 

21.yüzyılda alternatif mekân üretimi için bir yöntem olarak kullanılan soyutlama; hem mimarlıkta hem de

felsefe, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve diğer tasarım disiplinlerinde düşünsel olarak farklı yaklaşımlara 
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imkân vererek, nesnelerin algılanmasında ve kavranmasında önemli bir yer tutmaktadır. Başka bir deyişle, 

nesnelerin anlamlı küçük birimlerine inerek onlarla ilgili özsel bilgiye ulaşmada ve o nesneyle ilgili 

kavrayışlarımızı temsil etmede bir araç olarak tasarım disiplinlerinde kullanılmaktadır. Soyutlamayı, insan 

bedenini ya da bir canlının yapısal sistemini anlamada, yaşadığımız doğal ve yapılı çevreyi kavramada ve 

ulaştığımız öze ait anlamlı bilgiyi temsil etmede kullanarak, yaratıcı imgelem gücünü ortaya çıkarıcı nitelikte bir 

yaklaşım olarak değerlendirmek mümkündür. 

Soyutlama konusunda 20.yüzyıl başında öncü eserlerden birini vermiş sanat teorisyeni Worringer (1983), 

insanın dış dünyayla ilişki kurarken hissettiği huzursuzluk karşısında her bir nesneyi keyfilikten kurtarma, onu 

soyut biçimlere yaklaştırarak mutlak değerlere ulaştırma olarak bahsettiği soyutlama içtepisinin; olağan, 

sıradan ve ilkel bir ihtiyaç olduğunu belirtir (s.25). Yani soyutlamayı, insanın algıladıklarını kavramsal 

süreçlerden geçirerek sonuca ulaştırmak ve bilgi elde etmek için kullandığı bir araç olarak düşünmek 

mümkündür. 

Mimarlık disiplininde ise soyutlama, “detaylardan arındırma, azaltma, farklılaştırma, vurgulama ya da 

kıyaslama” olarak ele alınır (Uraz, 1993 akt. Gencosmanoglu & Nezor, 2010, s. 1336). Özellikle modern sanatın 

doğuşuyla beraber ortaya çıkan soyut sanat ve temsilcisi olduğu kübizm, fütürizm, de stijl, süprematizm, 

pürizm gibi akımlar doğrudan mimarlık dünyasını etkilemiştir.  

Varoluşundan bu yana içgüdüsel olarak soyutlamaya başvuran insanoğlunun modern dönemde yaşanan 

gelişmelerle beraber, doğayla kurduğu ilişki değişmiş, zihnindeki evren tasviri dönüşmüş ve birey artık dünyayı 

daha soyut ve rasyonel bir zemine oturtmaya başlamıştır. Bu bağlamda mimarlıkta soyutlama; çevreyi, evreni, 

doğayı anlamadan başlayıp sonuç ürüne ulaşan bir süreçte tüm aşamalarda anlama, tasarlama ve sunmanın 

bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tasarımın ilk aşaması olan, anlama ve analiz etme için soyutlama vazgeçilmez bir unsurdur. İçinde bulunduğu 

durumu, bağlamı ya da çevreyi anlayarak başlayan bu süreçte soyutlama, hem düşünme hem de temsil 

etmede önemli rol oynar. İnsanın bu süreçte bir öz bilgiye ulaşma becerisi, zihninde sahip olduğu deneyim ve 

algılara ait bilgilere, görsel imgelere ve soyut düşünme becerisine bağlıdır.  

349

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



21.yüzyıl mimarlık ve mimarlık eğitimi bağlamında soyutlama, bedenin uzamdaki hareketinden doğan,

kullanıcının deneyimlerine ve algılarına bağlı, fiziki bağlamla bütünleşik bir ilişki içerisinde barınma temel 

ihtiyacı üzerinden alternatif mekân üretimini sorgulayan bir çerçevede, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Bölümü birinci sınıf stüdyolarında ele alınmıştır. 

Stüdyonun Kurgusu 

Mimarlık birinci sınıf eğitimi algılama sürecinde bir başlangıcı temsil etmektedir ve öğrencilerin zihinlerinin 

taze olduğu bir dönem olarak nitelenebilir. Öğrencilerin, devam eden yıllarda ilk yıl edindikleri araştırma ve 

tasarlama alışkanlıklarının üzerine ekleyerek inşa ettikleri, kendilerine özgü bir algılama ve anlamlandırma 

biçimleri oluşmaktadır. Bu algılama ve anlamlandırma biçimlerinin temelini oluşturması sebebiyle, birinci sınıf 

eğitimi, mimarlık bölümleri için önemli bir kırılma noktasıdır.      

Eskişehir Teknik Üniversitesi mimarlık bölümü birinci sınıf öğrencileri için kurgulanan tasarım stüdyosunda 

soyutlama; yapıyı, çevreyi, bedeni, nesneyi algılama, yer ve mekânla olan ilişkilerini kavrama, düşünceleri 

kişiselleştirme ve tüm bu kavramsal süreci temsil etme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu durumun 

soyutlamanın nesnesine bakarken algılayamadığımız ya da görünenin ardındaki potansiyelleri ortaya çıkarmak 

için oldukça etkili bir yol olduğu düşünülmektedir. Çünkü soyutlama öğrencinin çevreyi anlama biçimini, 

gördüğü herhangi bir şeyin yapısı, malzemesi, dokusu ya da başka özellikleri ile ilgili farkındalığını arttırmak 

hatta verilen tasarım problemi ile ilgili doğrudan yaklaşımını ortaya koymak için tasarım sürecini aktive eden 

bir rol oynamaktadır. Tüm bunlar, farkındalığı yüksek, yaratıcılık potansiyellerini ortaya çıkarabilen, görsel 

algıları kuvvetli ve özgün tasarım fikirleri üreten, yaşadığı ortama başka görme biçimleriyle bakan mimarlık 

öğrencilerinin yetiştirilmesi için önemli başlangıç sağlamaktadır.  

Stüdyo sürecinde özellikle soyutlama nesnelerinin biçimlerine yönelik yapılan soyutlama yaklaşımlarından 

kaçınılmakta; öğrencilerden özü yakalama, nesnenin yapısını anlama, öze ait ilişkileri ortaya koyma yaklaşımı 

geliştirmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda sadece anlama aracı değil, tasarım yapmanın maddi araçlarını 

ortaya koyan bir yöntem olarak kullanılmaktadır.  
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Stüdyo kurgusu kapsamında soyutlamanın nesnesi, uygulamaların içerikleri ve süreleri ders içeriğine bağlı 

kalarak değişebilmekte, ancak soyutlama yaklaşımıyla final projesi kapsamında bir barınma mekânı üretimi 

birinci sınıf birinci yarıyıl beklentilerinin değişmez koşulu olmaktadır. Verilen örneklerde habitat tasarımında 

bilindik olanların dışında unsurlar barındıran farklı coğrafyaların soyutlanmasıyla barınma mekânı üretilirken, 

kabuk tasarımında yapısal bir durumdan ve bedenin uzamdaki hareketinden yola çıkarak bir barınma mekânı 

tasarlanması beklenmektedir. Beden soyutlama, arazi soyutlama, meyve soyutlama, canlı soyutlama, metin 

soyutlama stüdyo kapsamında yapılan çalışmalardan bazılarıdır.  

Stüdyo sürecinde farklı temsil araçlarının kullanımı desteklenmekle beraber, büyük oranda öğrencilerin 

tasarımlarının ön süreçlerinde ve final çalışmalarında farklı ölçeklerde maketlerle soyutlamaların temsil 

edilmesi beklenmektedir.  

Stüdyo; 

• Mimari mekâna ilişkin tanımlar, kavramlar ve programsal ilişkiler,

• Fiziksel çevrenin doğal ve yapay değerleri (yer, iklim, topografya vs.),

• Strüktür ve malzemenin potansiyelleri,

• İnsan boyutları, kullanıcının istek ve ihtiyaçları

doğrultusunda mekânsal kurgular oluşturmayı hedeflemektedir. 

 Stüdyo Pedagojisi 

Stüdyo, soyutlama yoluyla özgün tasarım fikrini keşfeden ve tasarım fikrini kişiselleştirerek yorumlayan süreç 

odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu yaklaşım bilginin yürütücüden öğrenciye direkt aktarılması yerine, 

bilginin araştırma ve deneyim yoluyla yeniden keşfedilmesini ve yorumlanmasını gerekli kılar. Kalıplaşmış 

mimarlık bilgisini öğretmek yerine, bu bilgilerin yeniden ve farklı kavramsal bakış açıları üzerinden tartışılması, 

öze ait yapısal bilgiye ulaşılması önemsenir. Öğrenci soyutlama yolu ile bağlam ve ilişkiler bütününü yorumlar, 

kişiselleştirerek modele aktarır. Bu süreçte yürütücü ve öğrenci arasında hiyerarşik olmayan, beraber öğrenme 

ve keşfetme süreci içeren interaktif bir ilişki vardır. Özgün tasarım arayışları için yürütücü, öğrenci ile birlikte 
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geliştirilen kavramsal bakış açısı üzerinden sorgulayan ve yeni sorgulamalara ışık tutan kritikler veren 

konumdadır. 

Stüdyo kapsamında “yaparak öğrenme” önemlidir. Deneyimler, kısa filmler, araştırmalar yoluyla elde edilen 

tasarım bilgisi, verilen problem bağlamında “yaparak öğrenme” yoluyla, modeller ve eskizler aracılığıyla 

yorumlanır. Bu sayede tasarım elemanları ve farklı ölçekler arasındaki ilişkiler belirli bir uzam içinde sorgulanır 

ve yeni detaylar keşfedilir. Yeni detayları keşfetme sürecinde bilgisayar destekli tasarım araçları yerine, el-

beyin-göz koordinasyonu, eskiz ve model üzerinden yapılan paralel okumalar önemsenir. Süreç içinde yapılan 

okumalar, geliştirilen tasarım fikrinin yeni bakış açıları ile sorgulanmasına ve geliştirilmesine zemin hazırlar. 

Böylelikle süreç içinde geliştirilmesi beklenen tasarımın tüm bileşenleri, özgün tasarım fikrine paralel yeniden 

üretilir.  

Örnek Çalışma 1: Habitat Tasarımı 

Tasarım süreci- ön çalışmalar; 

Habitat tasarımı, 2016-2017 eğitim-öğretim güz dönemi Mimari Tasarıma Giriş Stüdyosu final proje konusu 

olarak belirlenmiştir. Final projesi öncesinde, mekânsal özellikler, dinamikler ve ilişkiler üzerine öğrencilerde 

farkındalık yaratmak amacıyla “kent keşif haritası” çalışması; beden-ölçek ilişkisini soyutlama aracılığıyla 

anlamak için “kukla tasarımı” ve beden-eylem-mekân etkileşimini ve mekâna yansımalarını metin üzerinden 

soyutlama yaparak keşfetmek üzere “rüya kutusu” çalışmaları verilmiştir. 

Tasarım süreci- problem tanımı; 

Habitat tasarımında coğrafi özellikleri, iklimi ve konumu belirlenen bir alanın analizi ile birlikte, ilişkisel ve 

kavramsal okuması üzerine ön görülen yaşam ortamına ait bir barınma biriminin tasarlanması beklenmiştir. 

Barınma birimlerinin içinde bulundukları ortamın yapısal ve ilişkisel boyutu ile uyumlu özgün önermeler 

içermeleri önemlidir. Barınma birimini oluşturan mimari elemanların, içinde bulundukları coğrafyanın soyut 

yorumları ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

352

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



Şekil 1: 2016-2017 Güz Dönemi Mimari Tasarıma Giriş I dersi akış şeması 

Tasarım süreci; 

Habitat tasarımı stüdyoda “Home” belgeselinin gösterimi ile başlamaktadır. Belgesel kapsamında Dünya’da 

farklı bölgelerde yer alan çarpıcı coğrafyalar aracılığıyla öğrencilerin görsel hafızaları geliştirilmektedir. Bu 

durum, bir sonraki aşamada kurgulanması beklenen proje alanına ait araştırma dosyası süreci ile devam eder. 

Proje alanına ait fiziksel ve ilişkisel özellikler kurgulanır ve sonrasında kullanıcı senaryosu oluşturulur. 

Tasarlanan kurgusal coğrafyaya ait ilişkilerin soyutlanarak 1/200 vaziyet modeline aktarılması beklenir. Bu 

süreçte kurgusal coğrafyada yer alan dominant doğal unsurların keşfedilerek modelde vurgulanması 

önemsenir.  Bu model üzerinden yapılacak uzamsal okumalar, barınma biriminin bağlam ile ilişkili özgün 

tasarım fikrini geliştireceğinden projenin en kritik aşamasıdır. Bu aşama sonrasında yapılan araştırmalar ve 

soyutlamalar üzerinden geliştirilen kavramsal bilginin farklı bakış açıları ile tartışılması süreci ile birlikte 
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barınma birimini tasarımına başlanır. 1/200 vaziyet modeli üzerinden ana yerleşim ve tasarım kararları verilen 

barınma biriminin, 1/50 ölçekte detaylandırılarak tasarlanması beklenir. 

Tasarım süreci-örnek projeler; 

Habitat Tasarımı 

“Home” 
belgesel 

izlemi 

Kurgusal 
proje alanı 
araştırma 

Kurgusal 
proje alanı 

tasarımı 

Kullanıcı 
senaryosu ve 

program  

Soyut vaziyet 
modeli 

Habitat 
kavramsal 

çerçeve 

Barınma 
mekanı 
tasarımı 

Şekil 2: Final projesi olarak verilen habitat tasarımı süreci 

Tablo 1: Habitat Çalışması Kapsamında Üretilen Projeler 
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Tablo 2: Habitat tasarımı örnek projenin ürünleri – Aras Dönmezer 

Habitatta barınma mekânı tasarım sürecinde özellikle kurgusal proje alanındaki yapısal bilginin modele 

aktarılması ile var olan ilişkilerin uzamsal etkilerini kavramak önemsenmiştir. Barınma mekânının ilişkilendiği 

doğal ortama yüzeysel bakış açısını reddeden, ortamı soyut ve somut ilişkilerle birlikte sorgulayan, deneyim ve 

empati üzerine kurgulanan bir yaklaşım söz konusudur. Proje alanıyla ilişkilenen barınma mekânları aynı 

zamanda tutundukları mekânın var olan potansiyelini güçlendirici veya ortaya çıkarıcı etkiye sahiptirler. 
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Tablo 3: Habitat tasarımı örnek projenin ürünleri – Selcan Karasu 
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Tablo 4: Habitat tasarımı örnek projenin ürünleri – Berna Coşkun 

Habitat tasarımı kapsamında üretilen barınma birimlerinin tasarım süreci değerlendirildiğinde yere ait öz 

bilgiyi empati ve deneyim üzerinden sorgulayan yaklaşımların daha başarılı olduğu görülmüştür. Soyutlama 

yaklaşımında yer bağlamının ön plana çıkmasıyla üretilen kavramsal çerçeve öğrencilerin özgün ve yaratıcı 

çözümlere ulaşmasında etkili olurken mekânsal ilişkileri belirleyen ve sınırlandıran en temel faktör olmuştur. 

Bu noktada farklı bir soyutlama yaklaşımı ve mekânsal kurgu içeren kabuk tasarımı çalışmasını incelemek, 

farklı dönemlerde yer alan iki projeyi değerlendirmek açısından önem taşımaktadır.  
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Örnek Çalışma 2: Kabuk Tasarımı  

Tasarım süreci- ön çalışmalar: 

Kabuk tasarımı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında güz dönemi Mimari Tasarıma Giriş I stüdyosu kapsamında 

altı haftalık süreci ve farklı alt uygulamaları barındıran final projesi konusu olarak belirlenmiştir. Dönem 

boyunca farklı çalışmalarda deneyimlenen bedensel, mekânsal ve yapısal soyutlamalara ait edinilen bilgileri 

ölçmek amacıyla kurgulanmıştır. Bedenin hareketiyle ve çok boyutlu duyumsamalar aracılığıyla edinilen 

deneyimlerin soyutlandığı “hareket atölyesi”; “psikocoğrafik harita/model” çalışmaları; bedenin anatomik 

yapısı, uzamdaki hareketi, sınırları ve eylemlerini kavramaya yönelik oluşturulan “beden soyutlama” çalışması; 

çevremizi anlamak, algılamak, duyumsadığımız nesnelerin özünü, yapısını, ilişkilerini kavramak için üretilen 

“meyve kesitleri/modelleri” soyutlama çalışmaları kabuk tasarımı çalışmasının öncül uygulamaları olmuştur. 

Tasarım süreci ɀ problem tanımı: 

Kabuk tasarımı insanın temel ihtiyaçlarından olan barınma gereksinimini karşılamak üzere, bedenin uzamdaki 

hareketi ve bu hareketin mekâna yansımalarıyla şekillenecek, insanın dış dünyadan edindiği bilgilerle 

strüktüre edilecek, bulunduğu çevreye adapte olabilecek karmaşık olmayan barınma mekânının üretimini 

sorgulayacak bir tasarım problemi olarak belirlenmiştir. Çalışmada kabuğun geçici olma durumu tartışılmış, alt 

birimlerine indirgenebilir yapısal özellikler ve ilişkiler içermesi, malzeme ve yapısal sistemin bu bağlamda 

kurgulanması beklenmiştir. 

Tasarım süreci: 

Altı haftalık kurgulanan kabuk tasarımı çalışmasında öncelikle öğrencilerden nar, narenciye, ananas, mısır, kivi, 

ceviz, mor lahana olarak belirlenen meyve ve sebzelerin yapısal özelliklerini anlayarak kesitlerini çizmeleri 

istenmiştir. Ancak meyve üzerinden yapılacak olan herhangi bir metaforik anlam ya da biçimsel soyutlamanın 

kabuk tasarımını etkilememesi için final çalışmasının konusu bu aşamada öğrencilerle paylaşılmamıştır. Meyve 

kesitleri ile meyvenin yapısal birimleri, bu birimlerin bir araya gelme biçimleri tartışılmış, bütünü oluştururken 

onu bir arada tutan farklı örüntülerin varlığının irdelenmesi sağlanmıştır. Daha sonra kesitler ile elde edilen 
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yapısal bilginin maket aracılığıyla temsil edilmesi ve özellikle maket üretiminde yapıştırıcı herhangi bir 

malzemenin kullanılmaması istenmiştir. Böylelikle yapısal olarak öz birimlerin elde edilmesi, bu birimlerin bir 

araya gelerek oluşturduğu farklı örüntüler barındıran sistematik yapıların üretilmesi ve özellikle de bir araya 

gelme biçimlerinde özgün detayların üretilmesi sağlanmıştır.  

Şekil 3: 2018-2019 Güz Dönemi Mimari Tasarıma Giriş I dersi akış şeması 

kabuk tasarımı

meyve 
kesitleri 

(kesit) 

meyve 
soyutlama 

(kesit) 

meyve 
soyutlama 

(maket) 

strüktür 
nüvesi 

kabuk 
tasarımı 

strüktür 

kabuk 
tasarımı 

beden-

kabuk 
tasarımı 

yer 

Şekil 4: Final projesi olarak verilen kabuk tasarımı süreci 
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Tablo 5: Kabuk Tasarımı Çalışması Kapsamında Üretilen Projeler 
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Tasarım süreci-örnek projeler; 

Tablo 6: Kabuk tasarımı örnek projenin ürünleri – Tuğçe Altun 
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Tablo 7: Kabuk tasarımı örnek projenin ürünleri – Doğukan Ölmez 
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Tablo 8: Kabuk tasarımı örnek projenin ürünleri – Sultan Arıcılar 

Kabuk tasarımı kapsamında üretilen barınma birimlerinin tasarım süreci değerlendirildiğinde; meyvenin 

soyutlandığı ilk aşamada yapısal bilgiye ait doğru çıkarımlar yapan dolayısıyla potansiyeli olan soyutlamalar 

üreten öğrencilerin kabuk tasarımında daha başarılı olduğu, esnek, geçici ve uyarlanabilir strüktürel sistemler 

ürettikleri gözlemlenmiştir. Soyutlama yaklaşımında; meyve üzerinden elde edilen yapısal bilginin, beden 

üzerinden elde edilen deneysel bilginin ön plana çıkmasıyla üretilen kavramsal çerçeve öğrencilerin farklı 

363

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



barınma biçimlerini sorgulamalarını; anlık ve geçici barınma çözümleri üretmelerini sağlamıştır. Öğrencilerin 

tasarımlarında yer ile olan ilişkilerinin daha sınırlı kalmasına neden olan bu durum, yerin kendi iç 

dinamikleriyle var olan habitat tasarımı ile kabuk tasarımını değerlendirmeyi gerekli kılmıştır.  

Değerlendirme 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf Mimari Tasarıma Giriş I dersi kapsamında iki ayrı 

dönemde final proje konusu olarak verilen barınma mekânı projelerinin; soyutlama yaklaşımı, barınma 

mekânı üretim yaklaşımı ve 21. yüzyıl mimarlık ortamıyla ilişkisi bağlamlarında karşılaştırmalı analizi Tablo 9’da 

yapılmıştır 

Tablo 9: Kabuk ve Habitat Tasarımı çalışmaları üzerinden üretilen barınma mekânlarının karşılaştırmalı analizi 
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Tablo ya göre, soyutlama yaklaşımı olarak kurgusal coğrafyanın analiz edilmesi ile elde edilen ilişkisel ve 

yapısal bilgiyi kullanan habitat tasarımında, öğrencilerin tamamen yere ait verilere dayanan özgün mekânsal 

çözümler üretebildiği görülmektedir. Habitat tasarımında yer soyutlamasına ait veriler, birden fazla soyutlama 

nesnesinin kendi içinde ve birbirleri ile olan ilişkisini kapsayan yapısal bilgiyi değerlendirirken; kabuk 

tasarımında meyve soyutlamasına ait veriler tek bir nesnenin kendi içinde barındırdığı yapısal bilgiyi 

içermektedir. Bunun yanında soyutlama yaklaşımı olarak meyve kesitlerinin analiz edilmesi ile elde edilen 

ilişkisel ve yapısal bilgiyi kullanan kabuk tasarımında 21. yüzyıl mekân üretiminde alternatif yaklaşımlar için 

önemli olan yer, zaman, hareket ve eyleme göre dönüştürülebilen barınma mekânı üretimi dikkat 

çekmektedir. Her iki çalışmada da barınma mekânı, kalıplaşmış kuralların uyarlanması yerine, eylemlere 

dayanan farklı kullanım bilgileri ile birlikte özgün yaratıcı bir yaklaşımla üretilmektedir. Bunun yanında stüdyo 

pedagojisinde benimsenen öğrenci ve yürütücü arasındaki interaktif ilişki, 21. yüzyılda mimarlık ortamı için 

giderek daha da önemli hale gelen farklı alanlarda ve disiplinler arası çalışma ortamlarındaki iletişim 

becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. İki çalışmada da barınma mekânı üretimi yer ile ilişkilenme 

bağlamında farklılaşsa da 21. yüzyıl da küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve enerji sorunu bağlamında önemli 

olan pasif sistemlerin etkin kullanımının önemsendiği görülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Toplumsal dönüşüm ve çevresel ilişkiler bağlamında pek çok bilgiyi yansıtan temel birim olarak barınma 

mekânı tasarımında özgünlük arayışı önem taşımaktadır. Bu arayış sürecinde yaratıcılık kavramı ve farklı ele 

alış biçimleri tasarım kapsamında sorgulanması gereken konulardır.  Yaratıcılık kavramı 21. yüzyıl mimarlık 

ortamında bilgi yönetimi, iş ortamı ve öğrenme becerileri bağlamında da önemlidir. Mimarlık eğitiminde de 

soyutlama yöntemi algı, öz bilgiye ulaşma, kişiselleştirme ve yorumlama süreçleri ile yaratıcı çözümler 

üretmede temel yaklaşımdır. Mimarlık eğitimi ve pratiği için önemli bir “bilgiye ulaşma aracı” olmasının yanı 

sıra, bu bilgileri ortaya koymak (temsil) ve özgün fikirler üretebilmek için bir düşünme yöntemi olarak da 

kullanılabilmektedir. Henüz mimari düşünme tekniklerini yeterince pratik etmemiş olan birinci sınıf 

öğrencilerinin görsel düşünme yetenekleri üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.  
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde iki ayrı dönemde üretilen çalışmalarda, soyutlama 

sürecinde belirlenen ‘dominant unsur’un niteliğine göre barınma mekânı üretiminde etkili olan alternatif 

yaklaşımların değiştiği ve mekânsal çözümlere yön verdiği görülmüştür. Bu durumda barınma mekânı 

tasarımında alternatif yaklaşımlar geliştirmek için soyutlama sürecinde belirlenen ölçütler olası çözüm önerileri 

düşünülerek belirlenmelidir. Özellikle 21. yüzyılda hızlı nüfus artışı plansız kentleşme gibi problemler 

nedeniyle kenti anlama, var olan yoğunluğa mikro ölçekte dokunma ve eleştirme üzerine bakış açıları 

geliştirilebilir. Bu durumda sadece fiziksel çevre verileri değerlendirilerek yapılacak soyutlama çalışmaları 

yetersiz kalacaktır. Yerin ruhu, yere ait duygusal ve soyut verilerin de değerlendirilmesi gerekecektir.  

Günümüz mimarlık ortamında doğadan alınan yapısal bilgileri içeren kabuk tasarımı gibi çalışmalardaki 

detaylar ve strüktürel ilişkiler dijital teknolojilerle sayısallaştırılarak üretilmektedir. Bu çalışmada dijital 

yöntemler, stüdyonun içeriği ve odağı göz önüne alınarak kullanılmamıştır. Ancak bu çalışma kapsamında 

ortaya konan ürünler veya stüdyo kapsamında benimsenen soyutlama yaklaşımı farklı mimari proje 

stüdyolarında dijital ve fiziksel ortamda geliştirilme potansiyeline sahiptir. Bunun sonucunda, 21.yüzyıl 

mimarlık teknolojilerinin etkin kullanımının barınma mekânı tasarımlarındaki çeşitlenmeyi arttıracağı 

düşünülmektedir. Aynı zamanda fiziksel ortamda yapılacak 1/1 üretimlerin, alternatif mekân yaklaşımlarını 

destekleyerek, bedenin deneyimiyle oluşan mekânsal hazzı güçlendireceği öngörülmektedir. 
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KENTLİ KONUTUN KAMUSAL SINIRLARINI TARTIŞMAK: İZOLE KONUT ADALARI KARŞITI BİR MİMARİ TASARIM 
ATÖLYESİ DENEYİMİ 

ÖZET 

Mimarlık eğitim alanı ve mimarlık pratiği arasındaki görünürdeki fark son yüzyılda eğitim alanında yenilikçi düşüncelerin üretilmesi 
lehine daha da artmıştır. 20. YY başında eğitim alanı, mimari pratik ile paralel atılımlarda bulunarak mimarlık disiplinin içeriğini 
değiştirmiştir. Mimarlık eğitimi, dönemin mimarları tarafından ilan edilen manifestoların uygulama alanı olmuştur. Hatta gelecekçi 
ve konstrüktivistlerin yaklaşımları üniversitelerdeki eğitimin dilini değiştirmiştir. 60’lı yıllar pratik alanda kentsel konutu da içeren 
kentsel ütopyaların üretim yıllarıdır. Son yıllarda küresel ölçekte mimarlık okullarının üretimleri hakkında söylenecek söz 
çeşitlilikleridir. Kimi okullar yarının konutuna odaklanırken kimi okullar pratik üretime yanıt veren bir içerik ile eğitimlerine devam 
edegelmektedirler.  
Ülkemizdeki güncel mimarlık eğitimi alanında yapılan çalışmaların pratik alanla paralel gittiğini söylemek zordur. Eğitim alanında 
yapılan çalışmalarda mimarlık disiplininde öncü, yenilikçi ve değişimi sorgulayan yaklaşımlar görülmektedir. Oysa bu çalışmaların 
pratik alana yansımalarına çok nadir rastlanmaktadır. Ülkemizdeki konut üretimi süreçlerinin genel geçer yapısı, yenilikçi program ve 
yeni yaşama biçimi önerilerini, daha tartışamadan engellemektedir. İmar mevzuatlarının katılığı, konut üretim aktörlerinin 
çeşitlenememesi, konut alanlarının yapılaşma sınırlarının işveren kimliğine ve işveren kar talebine göre biçimlenmesi, konut 
kullanıcısının kurgusal özneler olarak düşünülmesi sonucu tasarımların tek tipleşmesi gibi konular problemin temel unsurları olarak 
belirmektedir. Pratik alanda yaşanan bu durumların eleştirisi ancak mimarlık eğitim alanında yapılabilmektedir. Bu durum eğitim 
disiplini içinde, pratik alanda üretimin en yoğun gerçekleştirildiği konut üretimini irdelemeye itmektedir.  
Eğitim alanında, konutun sıradan bir program olarak tartışılmasını eleştirmekteyiz. Hatta pratik alanda yapılan yanlış konut 
uygulamaları, eğitimde konut tasarımı tartışmalarının odağına yerleşmekte ve yeni bakışların doğmasını tetiklemektedir.  Bu çalışma, 
eğitim alanında kentli konutun, yeni bir sosyal yaşam örüntüsü sunabilme olasılığını araştırmıştır. Kentli konutun, izole konut 
adacıklarından oluşan örüntüsü karşısında durarak, konutun kamusallaşma sınırlarını ve kullanıcı çeşitliliği bağlamında yeni 
program senaryolarını tartışmıştır. Güncel kentsel dönüşüm projeleri soylulaştırma, yoğunluk artımı, depreme dayanıklılık ve kimi 
pazarlama amaçlı sloganlaşan kavramlar bağlamında tartışılmakta, mekânların kalıcılığına karşın kullanıcının geçiciliği, özel alanlar ve 
kamusal alanların yeni düzenlerinin kavramsal biçimleri göz ardı edilmektedir. Bu atölye kurgusu, konvansiyonel bakış içinde yer 
alan kentli konutun/toplu konutun kamusallığının sınırlarını, yeni program örgütlenmeleri aracılığıyla, yeniden düşünme üzerinedir. 
Tartışılan genel kavramlar kent konutu, konutun kamusallığa açılımı ve yeni konut programı örgütlenmeleri olarak belirtilebilir. 
Bunun yanı sıra konut, kamusallık derecesine göre yeniden ele alınırken “olay” kavramı, bu yeni bakış açısının odağındadır. Tasarım 
süreçleri, kavramın tanımları olan farklı bir mekânın olanaklılığını yaratan anlar (Foucault, 1997); kişinin mekânı sorgulayıp yeniden 
anlamlandırmasını sağlayan keşifler (Derrida, 1997); beklenmedik eylemlere işaret eden durumlar (Tschumi, 1994) gibi mekânsal 
karşılıkları olan tartışmalarla ilerlemiştir. Ayrıca geçicilik, akışkanlık, tipoloji yerine topoloji, gözeneklilik, çok katmanlılık ve uyumluluk 
gibi alt kavramlar da mekân üretiminde ve mimari programın geliştirilmesinde aracılık eden başlıklar olmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Konut ve Kamusallık, Olay Mekân, Konut ve Esneklik, Gözeneklilik, Akışkanlık 

TO DISCUSS PUBLIC BORDER OF URBAN HOUSING: AN ARCHITECTURAL HOUSING DESIGN STUDIO VERSUS 
GATED COMMUNITY 

ABSTRACT 

The apparent difference between the field of architectural education and the practice of architecture has increased further in the last 
century in favor of generating innovative ideas in the field of education. At the beginning of the 20th century, the field of education 
changed the content of the architectural discipline by making leaps in parallel with architectural practice. Architectural education has 
been the application area of the manifestos announced by the architects of the period. Even the approaches of futuristics and 
constructivists have changed the language of education in universities. The 60s are the production years of urban utopias, including 
urban housing in the practical field. It is the diversity of words to be said about the production of architectural schools on a global 
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scale in recent years. While some schools focus on the housing of tomorrow, some schools continue their education with content 
that responds to practical production. It is difficult to say that the studies in the field of contemporary architectural education in our 
country go in parallel with the practical field. In studies conducted in the field of education, pioneering, innovative and questioning 
approaches are seen in the discipline of architecture. However, the reflection of these studies on the practical field is very rare. The 
general structure of the housing processes in our country prevents the innovative program and the new way of life suggestions 
before it can be discussed. Issues such as the strictness of the zoning regulations, the inability to diversify the housing production 
actors, the construction boundaries of the residential areas according to the employer identity and the employer's profit demand, 
and the uniformization of the designs as a result of the housing user being considered as fictional subjects are the main elements of 
the problem. Criticism of these situations in the practical field can only be made in the field of architectural education. This situation 
forces us to examine the production of housing in the discipline of education, where production is most intensive in the practical 
field.  
In the field of education, we criticize the discussion of housing as an ordinary architectural program. In fact, the wrong housing 
practices made in the practical field are at the center of the discussions of housing design in education and trigger the emergence of 
new views. This study investigated the possibility of urban housing in the field of education to offer a new social life pattern. He 
stood against the pattern of urban housing consisting of isolated residential islets and discussed the publicization limits of the 
housing and new program scenarios in the context of user diversity. Current urban transformation projects are discussed in the 
context of gentrification, intensity increase, earthquake resistance, and some marketing slogans, conceptual forms of the user's 
temporality against the permanence of spaces, the new spaces of private spaces and public spaces are ignored. This workshop setup 
is about rethinking the boundaries of the publicity of the urban-dwelling / mass housing within the conventional perspective, 
through new program organizations. The general concepts discussed can be specified as urban-dwelling, public expansion of the 
dwelling and new housing program organizations. In addition, the concept of "event" is at the center of this new perspective, while 
the housing is reconsidered according to the degree of publicity. Design processes are moments that create the possibility of a 
different space, which is the definition of the concept (Foucault, 1997); discoveries that enable one to question and re-make sense 
of space (Derrida, 1997); It progressed through discussions with spatial counterparts, such as situations pointing to unexpected 
actions (Tschumi, 1994). In addition, sub-concepts such as transience, fluidity, typology, topology, porosity, multi-layeredness and 
compatibility have been mediator headings in the production of space and the development of the architectural program. 
Keywords: Housing and Publicity, Event Space, Housing and Flexibility, Porosity, Fluidity 
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KENTLİ KONUTUN KAMUSAL SINIRLARINI TARTIŞMAK: İZOLE KONUT ADALARI KARŞITI BİR MİMARİ TASARIM 

ATÖLYESİ DENEYİMİ 

1. Kentler ve Kentli Konut

1859 yılında ilk kez İspanyol mimar Ildefoms Cerda şehircilik (urbanism) ve şehirci (urbanist) kelimelerini 

kullanır. Oysa insanlar yüzyıllardır şehirlerde yaşamaktaydılar. Neden böyle bir terime gereksinim duyulmuştu. 

Çünkü modern hayat şartları, farklı bir kent anlayışını talep etmekteydi (Sennett, 2019). 

Modern kentin değişiminin Birinci Endüstri Devrimi olduğu konusu tartışma götürmezdir. Kente dair 

düşünmenin sonucunda şehircilik hareketi yeni bir kavram ve eylem olarak devreye girer. Ancak şehrin 

değişimleri ilk olarak ne planlamacıların ne de kent hakkında düşünen mimarların elindeydi. Şehirleri 

tesadüfen planlamadan ilk değişimlerine neden olan aktörler mühendislerdi. Onların da niyetleri şehri 

bütüncül bir bakışla iyileştirmek değildi. Örneğin Paris kenti bulvar kafelerini, mühendislerin Paris sokaklarını 

kokudan ve sağlıksız ortamdan kurtarmak için pisuarları keşfeden mühendislere borçludur (Sennett, 2019). 

Endüstri devriminin hızlı üretim gibi olumlu getirileri yanında, konut sorunu, altyapı sorunları gibi kentsel; 

salgın hastalıklar, çocukların ve kadınların ağır koşullarda çalıştırılması gibi sosyal açıdan olumsuz birtakım 

sonuçları olduğu söylenebilir. 

Resim. 1. Londra 1872-Gustave Doré  yorumu (URL-1) 
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Planlamanın kentte ortaya çıkan hızlı dönüşümlere cevaben belirmesiyle, kentler parsellere ayrılmış, 

planlamanın temel birimi mahalle veya semt değil, değeri cephe uzunluğuyla ölçülebilen tek başına yapı arsası 

haline gelmiştir. Topografya, bölgelerin farklı işlevlere duyduğu ihtiyaç ve yerel veriler, kentin ızgara planında 

göz ardı edilmiştir. Benevolo’nun (1995, s:209), “post-liberal” kent olarak adlandırdığı bu planlama, yapının 

sokağa bakan cephesinin kesintisizliği ve özel parsellerde tecrit edilmiş tek tek yapılar ile kendini gösterir.  

Post-liberal kentte kamusal mekân ile özel mekân kesin biçimde ayrılmıştır. Aynı ayrım eski kent dokusu ile 

yenisi arasında da vardır. Özellikle 19. yüzyıl ortalarında Haussmann döneminde Paris’te halk sağlığı gerekçe 

gösterilerek aslında dar sokaklardaki başkaldırılara müdahaleleri kolaylaştırma hedefiyle düz ve geniş 

bulvarlar açılmıştır ve eski dokunun yıkımına gidilmiştir.1 Burada Engel’sin (1992), 19. Yüzyıl sonlarında yazdığı 

“Konut Sorunu” başlıklı kitabında altını çizdiği gibi konut sorununun ancak hıfzıssıhhayı tehdit etmesi ve 

kentleri yaşanmaz hale getirmesiyle birlikte ele alınmasının, bütüncül olmayan bir bakış açısının varlığını 

ortaya koyduğu belirtilebilir.   

Benevolo (1995, s:229), kent planlamasına neden ihtiyaç duyulduğunu kentin sergilediği özelliklerden 

bahsederek aktarır. Taşınmazlardan sağlanan gelir artışının yol açtığı baskı sonucu ev kiraları, kentin ve 

işlevlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kalan alt sınıfların ödeyebileceği düzeyi aşmıştır. Kentler kamu 

hizmetlerini yerine getirecek mekânlardan yoksun kalarak yoğunlaşmış ve kalabalıklaşmıştır. Bu yoğunlukta 

oldukça geniş alanları kaplayan büyük sanayi yapıları ve fabrikalar periferinin dışına çıkmak zorunda bırakılmış 

ve kentler genişlerken giderek daha da uzağa taşınmıştır. Bu bakımdan on dokuzuncu yüzyılda kent 

planlamacılığı özel bir disiplin olarak belirirken kamu fonları ile desteklenen ucuz ev kirası programları, sebze 

yetiştirilen “bahçe kent” ve kentin diğer işlevlerine olduğu kadar sanayiye de uyarlanacak biçimde tasarlanmış 

“sanayi kenti” gibi sorunların çözülmesini hedef alan reform önerileri getirilmiştir. 

Şehrin planlanması bir iyileştirme çalışmasıdır ve bütüncül yapılması gerektiği kabul edilir. Haussmann ve 

Cerda planları 19. Yüzyılın kimilerince yıkıcı radikal değişimlerini gerçekleştirmiş ve kenti ve kentliyi sağlığına 

1-1853-1869 yılları arasında Seine Valisi olan Baron Haussmann tarafından, Bonaparte rejiminde Paris’te sağlıksız 
mahallelerin ve çeşitli başkaldırılarda rol oynamış dar sokakların kaldırılması gerekçesiyle,  altyapı ve ulaştırma 
hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla sokak ağında ve çevredeki kent dokusunda gerçekleştirilen ve tarihi kent 
merkezinin yıkılmasıyla, düz ve geniş bulvarların açılmasıyla sonuçlanan dönemi anlatır (Benevolo, 1995, s:199-210).
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kavuşturmuşlardır. Haussmann kentli orta sınıf konutunu, yeni açılan bulvarların üstüne dizmiştir. Paris 

kentinin bulvarları her ne kadar askeri işlevler için tasarlansa da, aynı zamanda kentin yeni sosyalleşme 

alanlarıdır. Kentsel konut ve kamusal alan arasında konutun kapısı dışında hiçbir engel yoktur. Cerdà’nın 1853 

yılındaki Barselona Kenti için hazırladığı kent planının en önemli niyetlerinden biri sağlıklı kent ve kentli 

yaratmaktır. Bu planda bölgeler, tüm toplumsal hizmetleri içeren 20 bloktan oluşur. Konut alanları avlulu 

bloklardan oluşmaktadır ve bloklar güneşe yönelmek için kuzeybatı – güneydoğu yönündedir. Bu yönelim 

sağlıklı bir kent ve kentlinin ön koşulu olarak görülmüştür. Cerda’nın planı, konutun kamusal alanla 

buluşmasını avlular aracılığı ile çözmüştür. Avlular kentin yarı-kamusal koridorları olarak çalışmış ve 

çalışmaktadır. Ancak içe dönük yapısıyla bu koridorlaşma, kentsel kamusal alan koridorları olarak hayat 

bulmamıştır. 

Ebenezer Howard tarafından Letcworth kentinde bir uygulaması olan “Gelecek İçin Bahçe Kentler” adlı öneri 

plan, tarım alanları ve ormanlar ile çevrelenmiş yeşil kuşak, konut, endüstri alanlarını birleştiren bir yerleşim 

modelidir. Açık kırsal alan herkese yakındır ve yeni bahçe kentler arasında hızlı ulaşım sağlanmaktadır. 

Ortalama nüfusları 30.000 kişilik olup, bahçe kentin nüfusu anılan eşiğe geldiğinde bir yenisi kurulup, bahçe 

kent üniteleri arasında hızlı ulaşım sağlanacaktır. Böylece yaşayan toplum hem kentsel olanaklardan 

faydalanacak hem de kırsal mekânları rekreasyon alanları olarak kullanacaklardır. Ancak önerilen kent kendini 

inşa etmeliydi. Ebenezer bütüncül yaklaşımını yeni kurulacak kentsel parçalar üzerine kurmakta, asıl yaşayan 

kentler (Londra gibi) yeni kurulan kentin kentlilerince, trenle ulaşılacak mesafelerde olacaktı. Ebenezer 

kentten uzaklaşmamayı ve haftada bir kent yaşamını takip edebilmek için Londra’ya gitmeyi önerir. 

20. Yüzyılın bilinen önemli kentli konut blokları, Paris’in sağlıksız bölgesi olan Marais için, Le Corbusier

tarafından önerilen Plan Voisin konut bloklarıdır. Corbusier’in tasarımı adını -Plan Voisin- teknolojik 

ilerleyişine hayran olduğu ve onun için aerodinamik bir otomobil tasarlayan uçak üreticisi André Voisin’den 

alır. Cerdà’nın planından farklı olarak, insanların yaşadığı ve çalıştığı yerler zeminin üstüne taşınacak ve zemin, 

caddelere ve karayollarına ve dolayısı ile hızlı arabalara ve trenlere tahsis edilecek ve sokaklar insanların 

yürümesi için yerler olmaktan çıkacaktı. Bu öneri konut ve kamusal alan ilişkisini tamamen kesmektedir. 
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20. Yüzyılın şehircilik alanına getirdiği temel kavram, tıpkı konutta yaşanan işlevsel ayrıma dayalı planlanma

gibi, kentin de işlevsel olarak bölgelere ayrılması olmuştur. Bu sayede kentte daha özgür, mutlu ve kendini 

ifade edebilen bireylerin olacağı, kent işleyişinin belirlenen fonksiyon bölgelerinde daha verimli ve sorunsuz 

olacağı düşünülmüştür. Kentliler, 20. Yüzyılın ilk yarısı için, bölgelere ayrılmış bir kentin içinde, planlamacısın 

önerdiği yerde çalışacak, eğlenecek, alışveriş yapacak, eğitim görecek ve yalıtılmış konut alanlarında steril 

biçimde yaşayacaktı.  

Stavrides (2016) bölümlenmiş kentin temel özelliklerinden biri kamusal alanın kamusal karakterini 

oluşturuyormuş gibi görünen şeyi yıkıma uğratmasıdır demektedir. Çünkü bu alan kontrol edilmekte ancak 

kamusal alanın kullanıcıya mı, kontrol edene mi ait olduğu tartışmalı ve muğlaktır. Bu nedenle bölümlenmiş 

kentin kamusal kullanımın titizlikle kontrol edilip belirli gruplar için teşvik edildiği özelleştirilmiş kamusal 

alanlarla dolu olduğunu söylemektedir. Günümüzde üretilen kapalı konut siteleri, öncelikle bu kapanma 

durumunu güvenlik üzerine kurmaktadır. Kapalı siteler, barınma dışında kapalı konut sahipleri tarafından 

yararlanılacak küçük izole adalar olarak sunulmaktadır. Bu izole konut sitelerinin neredeyse birer stereotipe 

dönüştüğü yarı kamusal alanları (açık ve kapalı yüzme havuzları, kafeteryalar, spor salonları, çocuk oyun 

alanları), kentli bireylerin gerçek ve yaşayan kentin kamusal alanlarından kopmasına neden olmaktadır. 

Günümüzde yaygınlaşan kapalı konut sitelerinin varlığı, bireyin davranışındaki ve eylemlerindeki tercihler ve 

çeşitlilikleri göz ardı ederek, kentle ve mekânla kurulacak ilişkiyi bireye dayatır. Bu anlayış, kent ölçeğinden 

konut ölçeğine, eylemlere bağlı gelişen özel-kamusal ilişkileri fiziksel olanla sınırladığından, aynı zamanda 

modernitenin yıkıcı ve yeniden kurgulayıcı haliyle birlikte kendiyle çelişir. İşte bu anlamda, konut bireyselin ve 

toplumsalın tartışılabileceği en önemli mekânsal düzen olarak karşımıza çıkar ve bu eleştirel tartışmanın 

görünür olabileceği olasılıklar sunar.  

Bu makale, kentli konutu yeniden ele alan bir mimari tasarım atölyesine temellenir. Atölye çalışması, günümüz 

kentli konutunda gözlenen kapalı konut tipolojisinin yaygınlaşmasının, kent hayatının fakirleştirmesine yol 

açmasını temel problematik olarak ele almıştır. Bu problematiğin tartışılması 2 kavram üzerine kurulmuştur: 

kentli konut ve kamusal alanın buluşmasını sağlayacak kentsel eşik kavramının tanımı ve kentli konutun 

mahremiyet ve kamusallık sınır eşiklerinin tasarlanması. Kentsel eşik kavramı atölyenin üretim sürecinin 

kavramsal altyapısını oluştururken, tasarlama aşaması kentli konutun kamusal eşiklerinin mimari program 
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veya senaryo kurgusu ile bağlantılı olarak tasarlanmasını içermektedir. Bu iki kavramın açıklanmasının 

ardından çalışma mimari tasarım atölyesinde bu bağlamda üretilen projeler ile açıklanacaktır. 

2.Konutun Kamusal Mekânla İlişkisi/İlişkisizliği

2.1 Kentsel Eşik Kavramı 

Eşikler ötekilikle müzakere anlarıdır.  

İnsan mekânı yalnızca deneyimlemez, aynı zamanda onun aracılığı ile düşünür ve hayal kurar (Stavrides, 2016, 

p:53). Mekânsal aralıklar bilindik anlamıyla özel, yarı-özel, yarı kamusal ve kamusal alanlar olarak sınıflanır. Bu 

aralıkları birbirine eşikler bağlar. Bu mekânsal aralıklar tanımlanırken sınırlar belirlenir ve sınırlar kimlik 

tanımları için önemlidir. Kamusal alan, yarı özel, özel alanlar bireyin mekânsallık aracılığı ile kentli kimliğini 

tanımlama aracıdır. Konut ve konutun kamusal mekânla ilişkiye girmesi neden önemlidir? Şöyle bir soru 

sorulabilir? Konut ister kentli ister kırsal ister mahalle içi ister yeni bir kent bağlamında ister çok katlı ister 

müstakil olsun “iç” her zaman özel mekândır. Ancak konutun kentli dokuyu oluşturan baş aktör oluşu, dışa 

açılmadaki ketum duruşunun artmış olması günümüzde kentsel mekânın kamusallığına dair olumsuz bir 

durum oluşturmaktadır. Günümüzde bireyin kent hayatına dönmesi, kentli kimliğini oluşturmasında, aidiyet 

duygusunun yerleşmesinde, sivil inisiyatif kimliğini elde etmesinde kamusal alan ve onun müşterekleşmesi 

önem kazanmıştır. Bu noktada eşik mekânlar önemli hale gelmekte, sınırları kaldıran bir arabulucu işlevini 

üstlenmektedir.  

Stavrides(2016) kent sakini kimliklerini çerçevelenmiş ve çerçeveleyen olarak tanımlar. Bu çağdaş kimlikler, 

kendi yalıtılmış adacıklarında sahnelenen yinelemeli performanslarının çekişmelerine dönüşürler. Oysa 

karşılıklı farkındalık ve açık kimliklere dayalı farklı bir halk kültürü farklı mekânsal deneyimleri arzu eder. Bu 

durumda kamusal alan birbirleriyle alakasız adacıklar dizisi yerine, birbirleriyle iletişim halindeki alanları bir 

ağa dönüşmeye mecbur kılar. Bu alanlar ayrışma değil tasarlanan eşikler ile kurulur. Kentsel eşiklerin 

yaratılması ve toplumsal olarak kullanılması sırasında bir özgürleşmenin ortaya çıkması hedeflenir (Stavrides, 

2018, p:12). Dolayısı ile kentli olmak, birey olmak ve özgürleşebilmek bir kentlilik kavramıdır ve kentliye eşik 

mekânların sunulmasıyla ilişkilidir. 
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Eşik mekânlar yaratmak, belirli kimliklere denk gelen mekânlar yerine kimlikler arası karşılaşma mekânları 

yaratmak anlamına gelebilir. Kolektif buluşçuluk, eşik mekânlarının üretimi içinde gerçekleşebilir. İnsanlar bu 

mekânları sürekli bir müzakere doğrultusunda kullandıkça, yeşermekte olan kimlikler arasında mukayeseler 

de mümkün hale gelir. Dolayısıyla bu mekânlarda yaşayan topluluklar her zaman oluş halindeki topluluklardır 

(Stavrides, 2016, p:5). 

2.2. Kentli Konutun Kamusallığı 

ɈŞehir hayatı, sınırlar içindeki bir hayattan çok sınırlar için verilen bir 

mücadeledir. Sınırların bu kadar geçici olmasından dolayı duyulan kaygı metropol 

söyleminin içine işlemiştirɉ (Colomina, 2011, p:24). 

Sennett (2013, 2019), modern insan içi ve dışı arasında ayrılmıştır ve bu ayrım, kutsal olanla sekülerin, 

kamusalla özelin ayrımıyla da sonuçlanmıştır derken bu durumu veya ayrışmayı olumsuzlar. Loos ev dışarıya 

hiçbir şey söylemek zorunda değildir derken bu ayrışmayı pekiştirir (Aktaran:Colomina, 2011). Aynı dönemde, 

Le Corbusier konuttaki iç-dış ilişkini farklı yorumlamıştır. Ona göre evin içinde olmak demek görmek demektir; 

dışında olmak ise görüntünün içinde olmak, görülmek demektir. Dolaysıyla ev dışarıdan da bir şey söyler 

(Colomina, 2011).  Le Corbuiser’in mimarlığında her ne kadar Loos’daki gibi bir içedönüklük söz konusu 

olmasa da iç ve dışın mimarlık aracılığı ile ayrıştığını görmeye devam ederiz. Bu ayrışmanın mimarlık alanının 

“özel mekân” sınıflamasının başında yer alan ev, konut, yuva terimleri üzerinden konutun kamusal alanla 

ilişkisi aracılığıyla tartışılması alışılmışlığa karşıtlık oluşturur ve bu durumu eleştiriye açar. Ancak konut, kentli 

konut olarak ele alındığında bu durum tartışılır hale gelir. Bu tartışma ise kentte var olan eşik ve sınırları 

tartışmaktır.  

Stavrides’e (2016) göre kentsel mekân toplumsal yeniden üretimin mekânıdır. İnsan yalnızca sınır koyan bir 

mahlûk değil sınırları olmayan bir mahluktur (Stavrides, 2016,p:13). Örneğin Lynch (1990) kamusallık 

tartışmasını açık alanlar üzerinden incelemektedir. “Açık alanların açıklığı” aracılığı ile tartışmayı iç-dış 

düzleminden açık-kapalı düzlemine taşımaktadır. “Açık” kelimesinin anlamından yola çıkarak mekânı daha iyi 

tanımlamak için semantik bir araştırma başlatır. Açıklık, kapalı olmamanın yanı sıra erişilebilirlik- ücretsiz 

olma- anonimlik anlamlarını da içermektedir. Günümüz kentinde, açık olan ve kamusal imalar taşıyan ancak, 
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görünmez sınırlar ile kamusal olmayana ayrılmış mekânsal düzenler Lynch’in bu sorgusunu anlamlı hale 

getirir. Bu noktada, mekânı- özellikle “açık” ve dış” olmanın ötesinde kamusal kılan nedir sorusu; mekânın 

görünmez unsurlar ile nasıl örüldüğü sorusu ile birlikte akla gelmektedir. Konut gibi özelleşmiş bir mekân 

aracılığı ile bu sınırlar-eşiklerin nasıl tartışılabileceği önem kazanmaya başlamaktadır.  

Konut ve kamusal alan ilişkisi geleneksel yerleşimler için bugünün müşterek mekânları olarak okunabilir. Ege 

ve Akdeniz coğrafyasında sıkça görülen geleneksel konut tipi, bir avlu aracılığı ile veya dolaysız sokağa açılan bir 

konut tipidir. Şekil 1’de gösterildiği gibi geleneksel konut dolaysız olarak sokağa –yarı kamusal alana- 

açılabilmektedir. Arka avlu aracılığı ile konut, sokaktan arka avluya ulaşan, yarı kamusal koridoru içine alır. Bu 

konut tipi az katlı ve tekil mülkiyettir. Avlulu ev tipolojisinde ise konut, sokak ile kapı aracılığı ile ilişkiye girer ve 

kapı açıldığında konut yarı-kamusal alanın içine dahil olur (bkz. Şekil.1., Resim 1,2,3,4). Burada Rapoport’un 

(1969) özel ve kamusal olana dair önerdiği katmanlı ve kademeli ilişkinin eşiklere tekabül eden mekânsal bir 

karşılığından söz edilebilir.  

Ancak geleneksel konutun sokak ile kurduğu bu kademeli ilişki, günümüz konutu ve kamusal alan ilişkisini 

tanımlayamaz. Bunun nedeni sokak caddeye dönüşmüş ve trafik yolu haline gelmiştir. 1930lu ve 40li yıllardan 

itibaren yüksek katlı konut – apartman- yeni bir konut tipi olarak kent hayatına dahil olur ve konutun sokakla 

ilişkisi kopar, konutun kamusal alanla ilişkisi konut-kaldırım ilişkisine dönüşür (Bkz. Şekil.2. Resim.5.).  

Konutun kamusal alan ile kurduğu ilişkinin değişim eşiklerinden en önemlisi kapalı konut yerleşimleri 

kurgusudur. Artık konut kamusal olandan tamamen soyutlanmış, sokak kentten izole edilmiştir. Korunmuş 

kendi adacığındaki sokaklar, performansları taşıyan mekânlara (yüzme havuzları, siteye ait kafeteryalar, oyun 

salonları vb.) dönüşür. Kamusallık, müştereklik kentle ilişkisizlik yüzünden kesilir. Kentle kurulan ilişkinin 

kesilmesi mekânsal olduğu kadar gündelik pratiklerle de ilişkilidir. İzole konut adacıklarından, izole 

otomobiller aracılığı ile izole iş veya okul alanlarına geçiş yapılırken, sokakla kurulan ilişki otomobilin 

penceresinden ve onun hızında gerçekleşmekte, sokak ile yeni bir temas türü inşa edilmektedir. Kamusal ile 

olan ilişki ise minimum düzeyde kalmaktadır. Bu steril, kapalı sitemde müşterek olanı keşfetmeye yönelik 

mekânsal düzenlerin olmayışı, ortaya çıkan olumsuzluğu pekiştirir.  
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Şekil 1. Mahalle Dokusu İçinde Konut ve Sokakla İlişkisi 

Resim 1. Samanbahçe Evleri,  
Geleneksel Kıbrıs Mahallesi, Lefkoşa, Kuzey 

Kıbrıs. URL-2 

Resim. 2. Kula Geleneksel 
Avlulu Konutları 

Resim. 3. Kula Geleneksel 
Avlulu Konutları 

Şekil 2. Konutun Apartmanlaşma Dönüşümü 
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Resim.4.Sadıklar Apartmanı, Y. Mimar Emin Necip Uzman, Kaynak: Arkitekt Dergisi Cilt:1951, Sayı,1951-05-08 
(233-234-235-236), sayfa:94-97 

Şekil.3. Günümüz Kapalı Konut Yerleşimlerinin Şeması 
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    konut alanını kamusal alandan 
            izole eden detay: duvar 

Şekil.4.Günümüz Kapalı Konutun Kentle İlişkisizleşme Şeması 

Resim. 5. Esenler Emlak Konut 
URL-3 

Resim. 6. Ataşehir Kapalı Konut 
Yerleşim Projesi Giriş Digital 

Modellemesi URL-4 

Resim.7. Başakşehir Kapalı Konut URL-5 Resim.8.  Batı Ataşehir Kapalı Konut 
Sitesi URL- 6 
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Makalenin adında da bahsedildiği gibi bu çalışmada kapalı konut karşıtı kentli konutun kamusal alanla ilişki 

biçimi kent lehine nasıl olmalıdır sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu sorunun tartışılması, konut özel alanı ile 

kentsel kamusal alanı uzlaştıran eşiklerin tasarlanması olarak ele alınmıştır.  

Mahalle, etrafı çevrili güvenlikli ve homojenleştirici sitelerde olduğu gibi bir taklitçi “kabilecilik” mekânı değil 

çok biçimli yerleşme taktiklerinin yarattığı mekânlar şebekesidir. Bunlardan en değerlisi karşılaşmaların 

tesadüfi yapısıdır ve kesişen kişisel güzergahlardan kaynaklanır. Bu kişisel güzergahlarsa hem kişisel hem de 

kolektif mekân yaşantısını düzenler. Böylece mahalle bireysel güzergahların kolektif bir organizasyonu olarak 

tanımlanır (Stavrides, 2018, p:137-138). Bu karşılaşmalar ancak ve ancak karşılaşma olanaklarını içeren 

mekânların varlığı ile olasıdır. Bu durum mimari senaryolar tarafından ancak kurgulanabilir. Program bu 

noktada yetersiz kalabilir. Program fiziksel bir mekânın işaretlenmesidir. Tesadüf tasarlanamaz ve esnek ve 

muğlak mekâna gereksinim duyar. Bu mekânlar gerek fiziksel anlamda gerekse metaforik olarak geçirgenlik ve 

akışkanlık imaları taşırsa müşterekleşmeye zemin hazırlar.   

Kentli konutun kamusal alanla buluşma eşikleri mimari programın ve “olayların” kurgulanması ile ilgilidir. 

Tschumi program önceden belirlenebilendir demektedir. “Program, tekrar tekrar üzerinde durabileceğimiz bir 

şeydir. Oysa, olay, programın mekânsal koşulları da dahil, bir dizi başka koşullarla birleşerek aniden oluşturduğu özel 

bir andır. Olay mimarlık, yani yapı ile onu kuşatan etkinliklerin çarpışmasıdır. Tabii ki ilginç olan şey olay değil, 

yaratmadır. Olayı yaratamazsınız. Sizin denetiminiz altında değildir, ama bir mimar olarak oluşacak olaylar için koşulları 

belirleyebilirsiniz.ɉ(Kolatan, 1995, p:74). Lefebvre’nin (1998), 70’li yıllarda postmodern tartışmaların yükseldiği bir 

dönemde ortaya koyduğu gibi, tasarlanmamış ( programlanmamış) olanın potansiyeli ile oluşan mekân, 

tasarlayıcılar için de irdelenmesi gereken önemli bir veridir.  

Tschumi’nin 2000 yılından itibaren ortaya koyduğu kavramlar incelendiğinde mimari programın oluşumu için 

pek çok başlık ortaya çıkar Atölyede aşağıda sıralanan tüm kavramlar tartışılmıştır (Güleç, 2012). 

380

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



Kavram Açıklama 

Mimari şehircilik ve “kentsel 
mimarlık, Kent içinde kent  
(city within a city) 

Mimari bir tasarımın kentsel bir tasarım olarak görülmesi gerektiğini savunan 
düşünce; çünkü yeni binalar artık programatik çeşitlilik ve karmaşıklıkları 
nedeniyle birer kent gibi çalışmaktadırlar. 

Çapraz programlama 
(cross-programming) 

Bir mekâna başlangıçtakinden farklı bir program adapte etme tasarım 
stratejisi 

Programsızlaştırma: 
(dis-programming) 

Mekânsal gerekliliklerini sağlayarak farklı programları bir arada tutma 
tasarım stratejisi 

Geçişli programlama 
(trans-programming) 

Mekânsal gereklilikleri ile birlikte farklı programları kaynaştırma tasarım 
stratejisi 

Ara-da mekân 
(in-between space) 

Bu mekânlar, değişken olan beden deneyimleri nedeniyle “bütünlük” ve 
“homojenlik” değil, “diyalektik” ve “heterojenlik” sunar. Tschumi’nin “in-
between” mekânı, genellikle birbirinin üzerinde konumlanmış iki özelleşmiş 
zarf arasında kalan alandır. Tschumi, bina zarfının kendisini de projeksiyon 
ya da entegre ekranlar aracılığıyla bir olay haline getirmektedir; çünkü 
süreklilik kadar geçiciliğin de bir kent ve mimarlık gerçeği olduğunu savunur. 

3. ATÖLYE ÇALIŞMASI

Bu çalışma 2016 Güz Döneminde, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım VII Atölyesinde 13 

öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Tasarım Alanı 

Seçilen tasarım alanı İstanbul Süleymaniye Mahallesi içinde Süleymaniye Külliyesi’nin batısında yer almaktadır. Proje 

alanının sınırlarını, güneydoğusunda Molla Gürani Cami, kuzeybatısında sırasıyla Şeyh Ebül Vefa camisi, Atıf Efendi 

Kütüphanesi ve bir tarihi çeşme ve türbe, doğusunda karakteristik Süleymaniye Mahallesi konut dokusundan kalan evler, 

güneybatısında ise koruma altına alınmış tarihi mezarlık oluşturmaktadır. Mahalle geçmişte yoğun bir konut dokusuna 

sahip olmuş, ancak son 30 yıldır kullanıcı profilinin değişimine paralel olarak, eski mahalle kimliği günümüzde yitirmiştir. 

Kentsel dönüşüm projeleri hazırlanarak uygulamaya başlanan bölgede süreç devam ederken, mahallede yıkılacak olan 

konut alanlarına mülteciler yerleşmiştir. Günümüzde Süleymaniye Mahallesi Dönüşüm Projesi kapsamında alanın 

dönüşümü devam etmektedir. 

Bir kent, kullanıcısı ve içinde yaşanılan mekânları ile birlikte, dinamik, değişken geçişken bir yapıdır. Bu değişken geçişken, 

geçici durumlar, mimarlığın yüzleştiği tüm hiyerarşileri, düzenleri düzen önerilerini de tartışmaya açmaktadır. Günümüz 

mahallesinin dönüşümünün tartışılması, mekânların kalıcılığına karşın kullanıcının geçiciliği, özel alanlar ve kamusal 

381

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



alanların yeni düzenlerinin kavramsal biçimleri üzerinden yapılacaktır. Atölyede her bir öğrencinin bugünün kentinin, 

seçilen bölgesinde “yer”in dönüşümüne ait bir sosyal gündem kurgulaması ve bu kurguyu en az 3 tip mekân türünün 

birbirleriyle anlamlı bir ilişkisi içinde tanımlaması beklenmiştir. Projelerdeki özel alan önerileri: öğrenci, 

sanatçı, geçici konaklamacılar için barınma üniteleri; yarı kamusal alan önerileri: sanat üretim alanları hobi 

odaları, sanat atölyeleri, çalışma, seminer odaları; kamusal alan önerileri: buluşma noktaları, kafeteryalar, 

lokantalar, cep sinemaları vb. olmuştur. 

3.2. Konut ve Kamusal Alan Eşik Tasarımı  

Tasarım alanı yukarıda da belirtildiği gibi Süleymaniye Külliyesinin batısında yer alan ve tarihi yapılarla çevrili 

kentin özel bir bölgesidir. Alan kentin değişmez yüzleri olan tarihi yapılar ile kuşatılmış bir alan olarak 

tanımlanabilir. Bu özel “yer” atölyenin temel çalışma metodunun da özel olarak kurgulanmasını gerekli 

kılmıştır. Atölye kurgusunda ilk aşama bilindik fiziksel okumalardan (fiziki haritalar, tarih okumaları, kronolojik 

bakış ve analitik haritalamalar) çok, yerin deneyimlenmesi ve eleştirel haritalamalar aracılığı ile tasarım 

parametrelerinin oluşturulması biçiminde gerçekleşmiştir. Tasarım süreci bilindik bir tasarım atölyesinin 

ardışık düzeni ötelenerek yapılmıştır. Tasarım çalışmaları Molla Gürani Camisi, tarihi mezarlık, Atıf Efendi 

Kütüphanesi, konut önyüzü ile, bakmak, görmek, görsel algı üzerine kurulacak düşey diyalogların 

şemalaştırılması ile başlamıştır. Bu aşamada her bir çevre yapı bir düşey diyalog aktörü olarak düşünülmüştür. 

Mimari tasarım çalışmasının sosyal ajanda belirlenme aşamasında, yoğunlukla Tschumi’nin kent içinde kent 

kavramı kullanılmıştır. Bu seçim yeni ve ayrıksı bir bölge tasarlanmasından çok, yeni önerinin kente 

eklemlenmesinin yollarını tartışmaya açmıştır. Önerilerde hepsinde olmasa da yatayda ve düşeyde boşluklu 

kütleler oluşturulmaya çalışılırken, konut mekânları sürekli olarak yarı kamusal alan veya eşik mekân olarak 

çalışacak boşluk mekânlarla buluşturulmuştur. Atölye mekânların önerilmesi, sanat üretimlerinin yapılmasına 

olanak vererek, konut bloklarının dışındaki kullanıcıların da katılabilmesi için iç sokakların oluşumuna olanak 

sağlamıştır. Özellikle zemin katmanında yeni kılcal sokaklar açılarak, zemin kullanımının çoğalması 

düşünülmüştür. İç sokaklar düşey düzleme de taşınmış ve düşey ve yatay sürekli bağlantılı olarak yaya 

hareketinin kopmasının önüne geçilmiştir. Aşağıda Tablo.1. ve Tablo.2. ‘de düşey kesit çalışmaları ve program 

çalışmaları yer almaktadır.  

382

21. YY KONUT TARTIŞMALARI KONGRESİ  13-14  ŞUBAT 2020  İSTANBUL



Konut aracılığıyla kentlinin müşterekleşme hallerini imkanlı hale getiren mekânsal düzenler, ilk başta konut 

adasının, alışılagelmiş parsellerde olduğu gibi bağlamıyla kurduğu ilişkiyi biçimsel bir tavra indirgemeden, 

üçüncü boyutun yatay ve düşey derinliğinde, katmanlar arasında kurulan bir ilişki temelinde irdelemiştir. Bu 

aşamada, arayüzlerin, proje alanının çeperi ile kuracağı muhtemel ilişkiler kesitler ile kavranmaya çalışılmıştır 

(bkz. Tablo. 1.). Bu aşama, atölyenin konutun kent ve kentli için anlamı açısından en özgün üretimlerin ve en 

radikal tartışmaların yapıldığı aşama olmuştur.  

Tablo1. Bağlamla Kurulan Düşey Diyalog Diagramları 

Tarihi Mezarlık Alanı İle Kurulan Düşey Diyalog Önerileri 

Şekil. 4. Burak Salih Şekil. 5. Batuhan Doğan 

Molla Gürani Camisi İle Kurulan Düşey Diyalog Önerileri 

Şekil. 6. Burak Salih Şekil. 7. Serhat Yalçın 
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Atıf Efendi Kütüphanesi ile Kurulan Diyalog Önerileri 

Şekil. 8.Burak Salih Şekil. 9.Çağla Çetin 

Tarihi Konutlarla İle Kurulan Düşey Diyalog Önerileri 

Şekil. 10. Çağla Çetin Şekil. 11. Batuhan Doğan 

Vefa Camisi İle Kurulan Düşey Diyalog Önerileri 

Şekil. 12. Batuhan Doğan Şekil. 13. Burak Salih 
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Mekânsallaşma verileri ve projelerin tasarıma dönüşmesi ise kesit-arayüz ilişkilerinin sorgusundaki edinimler 

ve kaygılar çerçevesinde, çeşitlenerek ilerlemiştir (bkz. Tablo 2). Kentlinin konut alanına, özeli zedelemeden 

dahil edilişine dair arayışlar, projeler kapsamında bir dolaşım sürecine katılımla, bir deneyim alanı 

sunulmasıyla veya kamusalın dikeydeki entegrasyonuyla sorgulanmaya çalışılmıştır.  

Tablo.2. Öneri Projelerin Program Diyagramları 

Program Çalışmaları 

Şekil 14.15. Batuhan Doğan 
Bu proje parazit kavramı üzerine kurulan bir proje olmuştur. Parazit kavramı ile ima edilen gezgin bir 

koridordur. Bu koridor hem konut bloğunu parçalamakta ve tüm alanları birbirine bağlamaktadır. Konut 

kullanıcısı kapı aracılığı ile yarı kamusal koridorun içine ve yarı kamusal alana dahil olabilmektedir. Parazit 

koridor bir eylem alanı olarak davranmakta ve yatay ve düşeyde konvansiyonel hareket ağını farklılaştırmakta 

ve zenginleştirmektedir. 
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Şekil. 15. Büşra Arpacıoğlu 

Kullanıcının farklılaşması program, olay ve eşiklerin tasarlanmasını çoğaltmaktadır. Bu durumdan 

yararlanılarak oluşturulan öneri çapraz programlama ile çeşitlenen programların iç içe kurgulanması 

yapılmıştır. Biçim dili bir kabuktan oluşmakta ve kabuğun üstü düşey bir meydan olarak kullanılacak kentsel 

kamusal alanı önermektedir. 
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Şekil 16. Merve Kaya Öneri Şema 1 Şekil.17. Merve Kaya Öneri Şema2 

Şekil .18. Merve Kaya Öneri Şema 3 

Şekil.19 Merve Kaya Öneri Şema 4 

Bu öneride geçişli programlama (trans-programming) ve ara-da mekân (in-between space) kavramları 

kullanılmıştır. Kütle hem yatayda hem düşeyde boşluklu olarak tasarlanmıştır. Bu boşluklar kentsel olayların 

oluşabilmesinin olasılıkları olarak tasarlanmıştır. Boşluk mekânlara herhangi bir program atanmamış, 

böylelikle olasılıklara açık hale gelmiştir.  
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4. Sonuç Yerine

Çalışma kentli konutun farklı bir anlayışla, kamusal mekâna dahil olma durumlarını bir mimari tasarım 

atölyesi ile deneysel olarak örneklemeye çalışmıştır. Bağlamsal olarak güçlü bir çevrede konutun içe 

kapanması değil, hem çevre yapılar ile bakmak, görmek, algılamak üzerine kurulan diyaloglar ile hem de 

kamusal alan, yarı kamusal alanla kentli birey kimliğini teşvik eden durumun oluşumunun tetiklenmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır. Kapalı konut tipolojisinin güvenlikli mekânları yaratmasının karşında kaybedilen 

kentli yaşamına bir alternatif tartışılmış ve alternatif yaklaşımların var olabileceği atölyede üretilen öneriler 

aracılığı ile deneyimlenmiştir. 

Burada konutun- yani en özel ve mahrem olan evin- bir program olarak kentteki mevcudiyetinin farklı 

anlamlar ve ilişkiler doğurabileceği anlaşıldığı gibi, bağlamsal olarak projelerin parsellerde içe dönük olarak 

ele alınışlarında da farklı programlar üzerinden de çeşitlenerek büyük ölçekte kentsel bir tartışmanın 

başlatılabileceği ortaya çıkmıştır. Kent ve kentlinin mekânsal olanla biçimlendiği konularda, ortaya çıkan 

sosyal ve toplumsal olumsuzlukların, eleştirel bir bakış açısıyla ve mimarlığın potansiyelleriyle 

çözümlenebileceği ve alternatifler noktasında üretken olunabileceği de atölyenin çıkarımlarından olmuştur. 

Ayrıca eşik kavramının güvenlik ve mahremiyeti bozmadan, esnek, muğlak ve geçirgen görünmez 

hiyerarşilerin organizasyonunda önemli bir unsur olabileceği, öğrencilerin alışılagelmiş konvansiyonel 

örgütlenmeleri sorgulamaları açısından da önemli bir iz bırakmıştır.  
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İÇMİMARLIK EĞİTİMİNDE KONUTUN YERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

ÖZET 

İçmimarlık mesleği; farklı kimlikteki iç mekânların, kullanıcı sağlığı ve konforu da gözetilerek, işlevine uygun şekilde tasarlanması uğraşıdır. 
IFI ise mesleği, insan ve çevre ekolojilerini sentezleyen ve bilimi tüm duyulara hitap eden bir güzelliğe çevirmek olarak tanımlamaktadır. 
İçmimarlık eğitiminde, tasarım eğitiminin gerektirdiği yaparak öğrenme, deneyimleme, mekâna bir kuramsal yaklaşım üzerinden müdahale 
söz konusudur.  
Bu bağlamda, içmimarlık eğitiminin önemli bir kısmını oluşturan proje derslerinin lisans program kurgusunda birlikte planlanması 
gerekmektedir. İyi planlanmış bir eğitim programında düşey ve yatay strüktürün iyi kurgulanması gerekmektedir ve ders planındaki yapısal 
ilişkiler güçlendirilmelidir. İçmimarlık eğitiminde önemli bir yere sahip olan proje çalışmaları bütünleşik sistem açısından temel ders 
konumundadır. İçmimarlık eğitiminde temel ders olarak düşünülen proje atölyelerinde verilen tasarım problemleri içinde farklı bina 
tipolojilerinin ele alındığı görülmektedir. Bu çeşitlilik içinde “konut tasarımı” konusu genellikle bu eğitimi alan her içmimar adayının 
öğrencilik sürecinde en az bir kere karşısına çıkmaktadır. Bir tasarım çevresi olan konut, tüm sosyokültürel ve ekonomik kodların ve 
farklılıkların gündelik yaşantıda tartışmasız en fazla belirginleştiği tasarım çevresidir. Dolayısıyla, konut tasarımı da oldukça karmaşık bir 
sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.   
Öte yandan, içmimarlık proje ve/veya tasarım stüdyolarının üniversitelerde veriliş biçimi de farklılıklar göstermektedir. Bu çalışma 
kapsamında yürütülen ankette, farklı üniversitelerden öğretim üyelerine proje derslerinde konut çevresinin hangi yarıyılda ve hangi 
yöntemlerle işledikleri, ayrıca programın büyüklük, içerik, mekân konfigürasyonu ve detay düzeyi soruları yöneltilmiştir. Böylece gerek proje 
dersinin gerekse de konut çevresinin farklı çalışılma yöntemlerinin saptanmasına gayret edilmiştir. Sonuç olarak da konut çevresinden yola 
çıkarak, farklı üniversitelerdeki meslektaşlarımızın konuya yaklaşımı üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: İçmimarlık eğitimi, proje dersi, proje stüdyosu, tasarım stüdyosu, konut 

AN EVALUATION OF HOUSING IN INTERIOR ARCHITECTURE EDUCATION 

ABSTRACT 

Interior architecture profession is to design interior spaces according to the function, regarding user health and comfort. IFI defines the 
professions as “Interior designers and interior architects synthesize human and environmental ecologies and translate science to beauty 
addressing all the senses.”. During the interior architecture education, learn by make as what design education needs, experience, 
approach to interiors over a theoretical approach are subjects. 
In this context, project courses which constitute the major part of the education must be planned together within the undergraduate 
program. In a correctly planned system, both vertical and horizontal relationships must be organized and structural relationships within the 
program must be strengthened. Project classes are the main courses in this program. And interior spaces with distinct functions are studied 
in consecutive project courses.  
In this variety, “residential interior design” subject meets every interior architect candidate at least one time during the education process. 
Housing takes a major place in interior design education and it is natural that this subject is studied intensively. On the other hand, 
residences are spaces where the sociocultural and economic diversity becomes the clearest. So, the residential interior design becomes 
even more complex.   
On the other hand, the methods of interior design project courses in universities differ. Rooted Turkish universities maintain their styles, 
however the newest universities which increase in number are still far from this attitude. In the questionnaire of this study, professors in 
these different universities are asked about the residential interior design subject in the project courses: the semester and the method of 
residential interior project and the size, context, configuration and level of details of the space. Doing so, this study aims to determine the 
different methods of studying residential interiors. In the final, the attitudes of colleagues are evaluated. 
Keywords: Interior design education, interior architecture education, interior design project course, interior architecture project course, 
interior project module, project studio, design studio, residence, house, housing 
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İÇMİMARLIK EĞİTİMİNDE KONUTUN YERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

1. Giriş

Tasarım odaklı düşünme (design thinking) bir yaklaşım olarak son 50 yılda tasarım araştırmalarında önemli bir 

yer tutmaktadır. Tasarım eğitiminin günümüzdeki durumunu tartışabilmek amacıyla tasarım odaklı düşünme 

konusunda yapılan çalışmalardan yararlanılmaktadır. Tasarım bir süreçtir. Tasarım sürecinin nasıl işlediğini, 

bu süreçten neler anlaşılıp anlaşılmadığını ve bu sürecin nasıl öğrenildiğini kavramak önem teşkil etmektedir. 

Özellikle tasarım eğitiminin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılırken tasarım süreçleri grup çalışmaları ve 

bilgisayar ile nasıl desteklenebileceği üzerine fikirler geliştirilmiştir (Lawson, 2005). Findeli’ye göre (2001) 

günümüzde tasarım eğitimini tartışırken gelişen en önemli sorulardan birinin tasarım eğitiminin nasıl bir 

kuramsal model üzerine kurulabileceği olmuştur. 

IFI (International Federation of Interior Architects / Designers) iç mekân deklarasyonu, içmimar ve iç mekân 

tasarımcısını, insan ve çevre ekolojilerini sentezleyen ve bilimi tüm duyulara hitap eden bir güzelliğe çeviren 

kişi olarak tanımlıyor (International Federation of Interior Architects/Designers). Suzie Attiwill’e (2004) göre 

içmimarlık, mekânsal performans ve deneyime dayalı bir mekân müdahalesidir.  İçmimarlık eğitiminde, 

tasarım eğitiminin gerektirdiği yaparak öğrenme, deneyimleme, mekâna bir kuramsal yaklaşım üzerinden 

müdahale söz konusudur. Bu bağlamda, içmimarlık eğitiminin önemli bir kısmını oluşturan proje derslerinin 

lisans program kurgusunda birlikte planlanması gerekmektedir. Proje konularının da bu anlamda birlikte ele 

alınması doğru bir yaklaşım olmaktadır. 

Ülkemizde, içmimarlık mesleğinin yasal örgütlenmesi; yukarıda adı geçen mesleğin küresel örgütü olan IFI ve 

ulusal TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bünyelerine bağlı İçmimarlar Odası tarafından 

sağlanmaktadır. Mesleğin eğitimi Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 77 (“YökAtlas”) 

üniversitedeki programlarda, eğitim dili Türkçe ve/veya İngilizce olarak, lisans ve lisansüstü düzeylerde 

verilmektedir. Ülkemizde her yıl içmimar meslek unvanına sahip kişilerin sayıları düşünüldüğünde verilen 

meslek eğitiminin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle içmimarlık meslek eğitiminde program 

çıktılarının ne olması gerektiği, eğitimde kalitenin arttırılması için gereken koşullar üzerinde çalışılmaktadır.  
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Bu çalışmada öncelikle tasarım eğitiminin üzerinden kurgulandığı kuramsal modellerin gelişimi açıklanacaktır. 

Diğer kısımda ise içmimarlık eğitimi özelinde tasarım eğitimi kısmı tartışılacaktır. Ayrıca içmimarlık eğitiminde 

proje atölyesi dersi vermiş eğitmenlerce yanıtlanmış anket üzerinden “konut” çevresinin, tasarım eğitimi 

sürecindeki yeri saptanmaya çalışılacaktır. İçmimarlık eğitiminde konutun yerini tartışmak üzere bu bildiride 

bir pilot çalışma yürütülmüştür. İstanbul’daki farklı devlet ve vakıf üniversitelerinin içmimarlık bölümlerindeki 

12 öğretim üyesi/elemanı ile görüşülerek konut ile ilgili dersleri ve proje stüdyolarındaki eğitim deneyimleri 

hakkında görüşleri alınmıştır. Yöntem olarak, eğitimci deneyimini değerlendirmek amacıyla yöneltilen açık uçlu 

sorulardan oluşan bir anketin nitel ve nicel değerlendirmeleri yapılmıştır. Nicel değerlendirme, yarıyıl, mekân 

büyüklüğü, deneyim gibi sayısal ölçülebilir verileri karşılaştırma ve değerlendirmede yol gösterici olmaktadır. 

Nitel değerlendirme, konut konusunun çeşitli eğitmenlerce ele alınışının yorumlanarak irdelenmesinde rol 

oynamaktadır. Eğitimcinin gözünden bu nitel ve nicel verilerin değerlendirmesi tartışılarak içmimarlık 

eğitiminde konut konusunun nasıl işlendiğinin tarafsız bir şekilde sergilenmesi istenmiştir. Konut/barınma 

çevresi içmimarlık mesleğinin en yoğun biçimde ele aldığı konulardan biri olarak ve profesyonel yaşamda en 

sık karşılaşılan tasarım problemi olarak önem taşımaktadır. Bu çalışma, içmimarlık eğitiminde konutun yerinin 

tartışılması ve konutun bir tasarım problemi olarak daha etkin bir biçimde ele alınabilmesi için bir yol gösterici 

niteliği taşımaktadır. 

2. Tasarım odaklı düşünme ve tasarım eğitimi yaklaşımları

Findeli’ye göre tasarım eğitimi tarihindeki üç temel yaklaşımdan bahsetmektedir: bunlar Bauhaus, Yeni 

Bauhaus ve Tasarım Yüksekokulu (Hochschule für Gestaltung) yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımların gelişiminden 

bahsederken sanat, teknoloji ve bilim ile kurdukları ilişkiler tartışılmaktadır. Walter Gropius tarafından kurulan 

Bauhaus eğitiminde öncelikle sanat teknoloji ve bilimin birbiriyle eşit tutulması planlanırken, sanat ve 

teknoloji ön plana çıkmıştır. Moholy-Nagy Yeni Bauhaus’u 1937’de Chicago’da kurduğunda ise Bauhaus’un 

felsefesine bağlı kalmak istemiştir. Ancak bu dönemde Bauhaus müfredatının hem strüktürü hem de içeriği 

değişmiştir. Moholy-Nagy tasarım sürecinin ve tasarım projesinin şimdilerde karmaşıklık (complexity) olarak 

adlandırılan durumunun diğerlerine göre daha farkında görünmektedir, Moholy-Nagy’ye göre çağımızın 

anahtarı her şeyi birbiri ile ilişkili olarak görmektir. Tasarımın antropolojisi genelde antropometri, ergonomi ve 
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tüketici psikolojisi ve sosyolojisine bağlanmaktadır. Ama kullanıcı her zaman tasarımcının istatistiksel “ihtiyaç 

ve istekleri olan varlık” tanımından fazlasıdır (Findeli, 2001).  

Tasarım eğitimi yaklaşımlarını özetleyen şemalar (Findeli, 2001) 

1958’de Tomás Maldonado, Bauhaus trafından ortaya atılan bu fikirlerin tarafsızlıkla çürütüleceğini ve temeli 

bilimsel işlevselliğe dayanan yeni bir eğitim felsefesinin hazırlandığını ilan etmiştir (Bayazıt, 2004). Tasarım 

Yüksekokulu (Hochschule für Gestaltung) müfredatında önceki Yeni Bauhaus müfredatının sanatsal boyutu 

gittikçe azaltılarak, bilimsel içeriği artırılmıştır ve özellikle insan ve sosyal bilimlerin tasarım sürecine katkıları 

vurgulanmıştır. Ulm’da, bilim ve teknolojinin birliği ön plandadır (Findeli, 2001). 

Ulm Tasarım Yüksekokulu (Hochschule für Gestaltung) altında yatan kuramsal tasarım modeli özellikle beşerî 

ve sosyal bilim olmak üzere tasarımın uygulamalı bilim olarak görülmesine dayanmaktadır. Başka bir deyişle, 

tasarım projesi teorik derslerde toplanan bilgilerle uygulanmaktadır (Findeli, 2001). Bu yaklaşım dahilindeki 

tasarım yöntemlerine bakılırsa, insanlar mevcut değerlere uyum sağlamak için ve rasyonel kararlar vermek için 

bilimsel süreçleri ve bilgiyi tasarım sürecine dahil etmenin rasyonel yöntemlerine bakmaktadırlar; akılcı karar 

verme ölçütlerini belirlemeye ve kararları optimize etmeye çalışmaktadırlar (Bayazıt, 2004). 

Sonuç olarak, genellikle tasarım okullarında, eğer sorun iyi ifade edilirse (yani, eğer ön bilimsel araştırma 

tamamen yapılmışsa ve işlevsel kriterler kesin olarak belirlenmişse), çözüm neredeyse otomatik olarak 
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uygulanacaktır. Dolayısıyla, tasarım sürecinin en yaygın olarak kabul edilen (ve uygulanan) mantıksal yapısı şu 

şekildedir:  

1 Bir ihtiyaç veya problem tanımlanmıştır (A Durumu);  

2 Son bir hedef veya çözüm, hayal edilir ve tarif edilir (B durumu); ve 

3 Tasarım eylemi, A durumunun B durumuna dönüştürüldüğü nedensel bağlantıdır (Findeli, 2001). 

Birinci nesil tasarım yöntemleri basittir, yeterince olgunlaştırılmamıştır ve karmaşık, gerçek dünya sorunlarının 

gereksinimlerini karşılayamamaktadır (Bayazıt, 2004). Bu nedenle, Horst Rittel, "ikinci nesil tasarım 

yöntemleri" olarak yeni tartışmacı (argumentative) yöntemler önermiştir. Horst Rittel’in metodları yani 

tartışmacı metodu ve IBIS (Sayı Tabanlı Bilgi Sistemi), İngiliz filozof Karl Popper'den etkilenen problem 

tanımlama metodlarıydı. (Bayazıt, 2004). Daha sonra problem türleri hakkında çok fazla sayıda çalışma 

üretilmiştir, örnek olarak Schön (1988) ve Oxman (1990) çalışmaları verilebilir (Cross,1995).  

“Wicked problem” adı verilen yaklaşım, 1960'lı yıllarda Horst Rittel tarafından tasarım metodolojisinin yoğun 

bir ilgi konusu olduğu zamanlarda ortaya atılıp formüle edilmiştir. Aynı zamanda Ulm Tasarım 

Yüksekokulu’nda (Hochschule fur Gestaltung-HfG) matematikçi, tasarımcı ve okulun kurucu hocalarından olan 

Rittel, birçok tasarımcı ve tasarım teorisyeni tarafından keşfedilen tasarım sürecinin doğrusal, adım adım 

modeline bir alternatif aramıştır (Buchanan, 1992). Rittel'in fikrinin ilk yayınlanmış raporunda açıklandığı gibi, 

“wicked problem” “yanlış formüle edilmiş, bilgilerin kafa karıştırıcı olduğu, çok sayıda müşterinin ve karar 

vericinin çelişkili değerlere sahip olduğu ve sonuçların çarpıştığı” bir sosyal sistem sorunu sınıfıdır (Buchanan, 

1992). Problem tanımı, tasarımcının problemin tüm unsurlarını ve başarılı bir tasarım çözümünün sahip 

olması gereken tüm gereklilikleri belirlediği analitik bir sekanstır. Problem çözümü ise, çeşitli gereksinimlerin 

bir araya getirilip birbirlerine karşı dengelenmiş olduğu, üretime taşınacak son bir plan ortaya çıkaracak olan 

sentetik bir sekanstır (Buchanan, 1992). Bu nedenle, tasarım probleminin sade ve tanımlı bir biçimde ortaya 

konması, tasarım probleminin ele alınışını kolaylaştırmakta da rol oynayacağı söylenebilir.  

Tasarım probleminin önemli bir girdisi olduğundan dolayı, tasarımın araştırıldığı alanları da tanımlamak 

önemlidir. Buchanan’a göre (1992) tasarımın araştırıldığı dört geniş alanı göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir: 
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• Bu alanlardan ilki, sembolik ve görsel iletişimin tasarımıdır.

• İkinci alan, maddi nesnelerin tasarımıdır.

• Üçüncü alan, faaliyetlerin ve organize hizmetlerin tasarımıdır.

• Dördüncü alan, yaşamak, çalışmak, oynamak ve öğrenmek için karmaşık sistemlerin veya ortamların 
tasarımıdır.

Konut tasarımı da oldukça karmaşık bir sistem olup bu alanlardan dördüncüsünün önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Karmaşıklık tasarım eğitiminde önemli bir veri oluşturmaktadır. Öğrencinin sırasıyla ele 

alabileceği düzeyde karmaşıklık düzeyi artırılarak tasarım eğitimi verilmektedir. Tasarım eğitimi yaklaşımları 

üzerine yürüttüğü çalışmada, Uluoğlu (2000) ikinci sınıf mimarlık öğrencilerinin özellikle tasarım sürecinin 

başlangıcında ve mekân ilişkilerini kurgulama aşamalarında mimarlık ve tasarım kavramlarını anlamada, 

problem yaşadıklarının görüldüğünü belirtmiştir. İkinci yıl stüdyosunda, öğrenciye daha yapısal bir bilgi ve 

tasarım için daha kontrollü bir ortam sunulduğundan, süreç içerisinde öğrencinin gelişimi arttığından yapılan 

müdahale de kademeli olarak azalacaktır. Üçüncü ve dördüncü yıl stüdyolarında ilk olarak nitel yönler, 

tasarımcının zihnindeki kavramların yapımında niceliksel kaygıların yerini alacak, özgün tasarım çözümlerine 

vurgu yapılarak içerik yer düşüncesinden daha önemli hale gelecektir.  

Findeli (2001) temel tasarım ve genel olarak tasarım eğitimini, doğası ve içeriği çağdaş dünyaya ve gelecekte 

karşı karşıya olacağımız zorluklara karşı uyarlanacak bir dizi "spiritüel alıştırmalar" biçiminde inşa etmeye 

gayret göstermeyi önermektedir. Moholy-Nagy'nin Chicago'daki Yeni Bauhaus’daki pedagojik çalışması böyle 

zorlu bir görev için iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünmektedir. 

3. İçmimarlık programında tasarım eğitimini tartışmak

İyi planlanmış bir eğitim programında düşey ve yatay strüktürün iyi kurgulanması gerekmektedir ve ders 

planındaki yapısal ilişkiler güçlendirilmelidir (Ertürk, 2008), (Ertürk ve Manav, 2012). Ders planındaki 

bütünleşik yapı düşünülerek derslerin içerikleri, ders çıktıları, eğitim programının yapısı oluşturulmalıdır. 

İçmimarlık eğitiminde önemli bir yere sahip olan içmimarlık proje ve/veya tasarım stüdyolarının 

üniversitelerde veriliş biçimi farklılıklar göstermektedir, ancak proje çalışmaları bütünleşik sistem açısından 

temel ders konumundadır. Proje dersinde tüm dönem boyunca bir (bazı durumlarda daha çok) tasarım 

probleminin çözülmesi beklenir. Tasarlanan proje sözlü olarak sunulur ve savunulur. İçmimarlık programının 
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kurgusunda proje temel ders olarak ele alınarak, o dönem verilen diğer derslerle yatay ve düşey strüktür 

içerisinde birlikte planlanmalıdır. Bu planlamada öğrencilerin yetkinlik derecesi ile dersi veren öğretim 

üyesinin ders için oluşturdukları haftalık ders içeriği önemlidir. Proje çıktıları olarak istenilen paftalar dersin 

öğrenim kazanımlarıdır. Proje ders(ler)i bir önceki dönem verilen proje konusundan farklı bir proje konusunu 

içerebilir, ders kazanımları basitten karmaşığa (farklı ölçeklerdeki teknik çizim teknikleri, 1/20-1/1 ölçeğe 

doğru giden detay çözümleri, yapı alt sistem tasarımları, donatı çözümleri gibi) yapılandırılmalıdır. Yatay 

strüktür bütünlüğü açısından bakıldığında aynı dönem verilen diğer derslerin içerikleri birbiriyle uyum içinde 

olmalı, ancak birbirinin tekrarı olmamalıdır. İçmimarlık eğitiminde temel ders olarak düşünülen proje 

atölyelerinde verilen tasarım problemleri içinde farklı bina tipolojilerinin ele alındığı görülmektedir. Bu 

çeşitlilik içinde “konut tasarımı” konusu genellikle bu eğitimi alan her içmimar adayının öğrencilik sürecinde en 

az bir kere karşısına çıkmaktadır.  

Bir tasarım çevresi olan konut, tüm sosyokültürel ve ekonomik kodların ve farklılıkların gündelik yaşantıda 

tartışmasız en fazla belirginleştiği tasarım çevresidir. Başka deyişle; yemek pişirme, yemek yeme, yatma, 

sosyalleşme, misafir ağırlama vb. gibi konutta çözülmesi beklenen işlevler kültürler arasında sonsuz sayıda 

temsillerde karşımıza çıkarlar. Konut tasarımının işlev açısından karmaşıklığı; dolayısı ile de proje atölyesi 

derslerinin hangi yarıyılında ve ne derece karmaşık bir işlev ile öğrenciye verilmesi gerektiği fikrimizce 

tartışmaya açılmalıdır. 

4. Anket değerlendirmesi

Yapılan anket çalışmalarında farklı üniversitelerin iç mimarlık veya iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde 

çalışan toplam 12 öğretim üyesi ile görüşülmüştür. Öğretim üyelerinin 4’ü mimarlık mesleği formasyonu 

aldıklarını belirtmişlerdir. 8’i ise iç mimarlık mesleği formasyonu aldıklarını belirtmişlerdir.  

Öğretim üyelerine anket kapsamında yöneltilen sorular aşağıda verilmektedir. 

• Proje dersi yürütücülüğü yaptınız mı?

• Konut konusunda uygulama çalışmalarınız var mı?

• Proje dersi kapsamında  “konut”  konusu hangi yarıyıllarda işlendi?

• Konut çalışmalarında öğrencilere verilen alan kaç metrekare olarak belirlendi?
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• Konut konusunun çalışıldığı ders içeriğini açıklayabilir misiniz?

• Proje dersi dışında herhangi bir derste konut konusu çalışıldı mı?

Sorulara verilen yanıtlarda öğretim üyelerinin 3 aydan başlayarak 20 yıla kadar proje yürütücülüğü 

tecrübelerinin olduğu saptanmıştır. Bu aralıkta tüm öğretim üyelerinin süreye bağlı olarak deneyimi dengeli 

bir biçimde dağılmıştır. 4 öğretim üyesinin de uygulama çalışmalarının olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 

öğretim üyelerinin 3’te 1’i uygulama konusunda en az bir deneyim kazanmıştır.  

Proje dersleri kapsamında konut konusu 2., 3., 4., ve 5. yarıyıllarda çalışılmıştır. Ortak olarak 7 öğretim üyesi 3. 

yarıyılda konut çalışıldığını belirtmiştir. En yaygın olarak konut konusunun çalışıldığı yarıyıl 3. Yarıyıldır. Sadece 

tek bir okulda 5. Yarıyılda konut işlenmektedir. Yine tek bir okulda 7. Yarıyılda temel proje olarak 

işlenmektedir. 6, 8. Yarıyıllarda konut konusu işlenmemiştir. Elde edilen verilere göre 3. yarıyıl ve onu takip 

eden 2, 3 ve 4. yarıyıllar konut konusunun yoğunlukla işlendiği yarıyıllar olarak gözlemlenmektedir.  

Konut projesinde çalışılan alan 35 ile 250 metrekare (35/100/150/250) arasında değişmiştir. Verilen 

metrekare proje içeriği ile zaman zaman örtüşmekte olduğu zaman zaman da tutarsızlıklar olduğu 

gözlemlenmiştir. Örneğin 5. Yarıyılda 35 m2 lik bir stüdyo tipi daire çözümü beklendiği bir durumdan söz 

edilmiştir. Bu durumda tasarlarken sorulan tasarım sorusu, mekânın konfigürasyonel ve yapısal özelliklerinin 

daha detaylı irdelenerek ele alınması söz konusu olabilmiştir. Örneğin bir başka katılımcı 2. Yarıyılda 100-150 

m2lik iki katlı villa tasarımının ele alımasından bahsetmektedir. Burada, hem birinci sınıfta öğrencinin 

mekândaki ilişkiselliği hem de yapısal ve çevresel tasarım etmenlerini göz önünde bulunduramayacak kadar az 

deneyimi bulunmaktadır. Bu nedenle, bu yarıyılda örnekteki gibi bir proje içeriği ile öğrenciden 

beklenilenlerin daha sınırlı olduğu söylenebilir. Aynı yarıyıl için aynı katılımcı tarihi çevrede konut konusunu da 

deneyimlemiştir. Konut konusunun bazı çevresel durumlar ve bağlam konuları ile birlikte değerlendirildiği de 

gözlemlenmektedir.  

Bunun dışında kullanıcı profilinin verildiği ve öncesinde öğrencinin hazırlık aşamasında belli bir süre kullanıcı 

ve mekân ilişkisini irdelediği ve senaryo oluşturduğu bir model de katılımcılar arasında benimsenmiştir. 

Öğrencinin bir kullanıcı profilini belirleyerek kullanıcı ihtiyaçlarını tanımlaması ve yapılan analizler sonucunda 

tasarım fikirlerinin geliştirilmesi beklenmiştir. Yürütülen projelerde ağırlıklı olarak sanatçı/sporcu/doktor gibi 

belirli bir meslek profiline ait kişilere yönelik barınma ve çalışma mekânları ilişkili olarak çalışılmış ya da genel 
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anlamda profil seçimi ve senaryo oluşturulması öğrenciye bırakılarak ev/ofis adı altında(home/office) yine 

belli bir profilin irdelenmesi ve mekân tariflerinin bu özel profil üzerinden betimlenmesi istenmiştir. Bu model 

öğrencinin mekânı tasarladığı insan profilini daha iyi anlaması ve irdelemesi için olanak sunmaktadır. 

Katılımcılar arasında en çok seçilen model budur ve genellikle 3. Ve 4. Yarıyıllarda bu konuyu çalışmışlardır. 

Aynı zamanda kullanıcı profilinin belli olmadığı, her türlü kullanıcı profili tarafından kullanılabilecek konut 

tasarımı konularında da yer verilmiştir. İki katlı konut, rezidans, toplu konut gibi ifadeler kullanan katılımcılar 

belirsiz bir profile ait daha genel geçer bir ihtiyaç programı beklemişlerdir. Bu tasarım sorusunun amacı da 

ihtiyaç ve profile göre özelleşmemiş, her türlü ihtiyaca uygun, optimum mekân tanımlarını içerecek tasarımlar 

üretilmesidir. Yoğunlukla 3. Yarıyılda çalışılmıştır.  

Son olarak da konut konusu 8 okulda proje dersi dışında diğer derslerde de çalışılmış, 4 okulda 

çalışılmamıştır. Proje deri dışında konut konusunun çalışılması, konut ile ilgi seçmeli veya zorunlu teorik 

dersler yoluyla olmaktadır. Verilen dersler arasında, Konut Tasarımında Yaşanabilirlik, Geleneksel ve Çağdaş 

Türk Evi, Solar House (Güneş Evi), Domestic Interiors (Konut İç mekân tasarımı), Konutsal iç mekânlar dersleri 

tümüyle konut konusunu irdelemektedir. Ergonomi dersinin 5-6 haftalık bir parçası olarak konut mekânları 

irdelenmekte, Architectural Analysis (Mimari Analizler) dersinde ise 20. Yüzyılın ikon olmuş konut 

tasarımlarının iç/dış mekân ve kabuk analizleri yapılmaktadır.  

5. SONUÇ

Konut, bir tasarım problemi olarak çeşitli yarıyıllarda çalışılmaktadır. Farklı yarıyıllarda farklı tasarım soruları ile 

verilmektedir. Bu nedenle, yapılan pilot çalışmanın sonuçlarına göre tek tip bir konut proje konusundan 

bahsedilememektedir. Uluoğlu’ya göre tasarım alanında bilme ve yapma arasındaki ilişkiler çok önemlidir: 

tasarımda ne öğretileceği belirlenemediğinde, nasıl bir yol izleneceği de belirlenemez; bilginin içeriğini ve 

tasarımın nasıl yapılacağını belirlemek için jenerik bir yol yoksa tasarım öğretmenin de genel bir yolu 

olmayacaktır (Uluoğlu, 2000). Dolayısıyla konut konusunun ele alınışında da bu tür bir standartlaşmanın 

olmaması doğaldır. 
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Yapılan pilot çalışmada görüşülen her eğitimcinin çalıştığı kurumda en az bir yarıyılda öğrencinin konut 

konusuyla karşılaştığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Konut, içmimarlık eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır ve 

bu nedenle yoğunlukla çalışılması doğaldır. Her içmimarlık mezununun eğitim yaşamında en az bir kez konut 

ile ilgili bir tasarım yapmış olması, meslek yaşamını iyi yönde etkileyebilir. Konut konusunun içmimar 

adaylarına tanıtılması, tartışılması ve tasarlanması gerekmektedir. Proje yürütücüsünün mentörlük görevi, 

konut projesinin ele alınma biçimi ve proje yürütücüsünün yaklaşımının öğrenciye kazandırdıkları açısından bir 

kez daha önem kazanmaktadır. Tasarım problemi olarak konut içindeki fonksiyon ve eylem alanlarının 

tanımlanması, büyüklük ve çalışılacak ölçeğin belirlenmesi, tasarım geliştirme sürecinin tartışılması ve 

yönetilmesi, konut tasarımının öğrenciye sağlayacağı kazanımlar açısından değerlidir. 

Konut tasarımının içmimarlık eğitimindeki yeri tartışılırken, ilgili eğitim kurumunda içmimarlık lisans 

programının çıktıları, programın yapısı da birlikte ele alınmalıdır. Ülkemizde köklü eğitim kurumlarında belli 

yaklaşımlar sürdürülebilirken, günümüzde sayısı hızla artan üniversitelerde bu yaklaşımların eğitime yansıması 

sorgulanır hale gelmektedir. Bu durum eğitim programlarını, derslerin veriliş biçimlerini de etkilemektedir. 

Konutun içmimarlık proje atölyesinde nasıl çalışıldığı, öğrenme araçları, ders kazanımları birlikte 

düşünülmelidir. Bu bildiride, içmimarlık proje derslerinde sıklıkla çalışılan bir proje konusu “konut”tan yola 

çıkarak, farklı üniversitelerdeki meslektaşlarımızın konuya yaklaşımı üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. 
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A  HUMANITARIAN  CHALLENGE: DISCUSSION OF 3D PRINTED HOUSING TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF 
THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING 

ABSTRACT 

Adequate housing is an international human right recognized as part of the right to an adequate standard of living, which is central to 
human dignity and without it, it is impossible to exercise a range of other human rights including family life, privacy and health. The lack of 
adequate housing is a harsh reality in the world today. Therefore, providing access to adequate, safe and affordable housing is marked as 
one of the targets under the Sustainable Development Goals. According to the United Nations estimations, 1 out of 4 urban inhabitants live in 
slums which are breeding grounds for crime, pollution, disease, over population and infrastructure problems. Additionally, conflicts and 
natural hazards keep on destroying countless lives: forcing the individuals to leave their homes and seek shelter. Most of the world’s 
internally displaced people live outside of camps, in slums or informal settlements which have inadequate housing conditions. The rest 
who live in camps, mostly, do not have any better conditions either. Due to the fact that shelters are becoming permanent, it is an emergency 
to provide adequate housing for all. 
Conventional construction methods are inefficient to achieve the goal because they are generally labor-intensive, slow and wasteful. On 
the other hand, the advanced technology of 3D printing is now capable of scaling up the printed object to the exact dimensions of 
construction. It speeds up the process, reduces the construction waste and supports the complexity of architectural design which 
increases diversity and flexibility in planning. Therefore, the significant potential of 3D printed housing technology is vital for the future of right-
based housing which has social, cultural, local and national contexts. 
This paper underlines that providing adequate housing for all is a humanitarian challenge and proposes 3D printed housing 
technology as a key to achieve the challenge. 
Keywords: 3D printed house, adequate housing, humanitarian, shelter 

İNSANCIL BİR MÜCADELE: YETERLİ KONUT HAKKI BAĞLAMINDA 3D BASKILI KONUT TEKNOLOJİSİNİN 
TARTIŞILMASI  

ÖZET 
Yeterli barınma, insan onurunun merkezi olan yeterli yaşam standardı hakkının bir parçası olarak tanınan uluslararası bir insan 
hakkıdır. Bu hak sağlanmadan, aile hayatı, mahremiyet ve sağlık da dahil olmak üzere bir dizi insan hakkının kullanılması mümkün 
değildir. Ancak günümüzde konut ve barınma hakkı eksikliği dünya genelinde yüzleşmek durumunda olduğumuz bir sorundur. Bu 
sebeple yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara erişim sağlanması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri altındaki hedeflerden biri olarak 
belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler verilerine göre kentlerde yaşayan her 4 kişiden 1’i düşük standartlara sahip gecekondu koşullarında 
yaşamaktadır. Ayrıca savaşlar, çatışmalar ve doğal afetler bireyleri mevcut evlerini terk ederek barınak aramaya zorlamaktadır. Dünyada 
çeşitli sebeplerle göç etmek durumunda kalan insanların çoğu kampların dışında, barınma koşullarında yetersiz olan gecekondu 
mahallelerinde veya gayri resmi yerleşimlerde yaşamaktadır. Kamplarda yaşayanların ise iyi koşullara sahip oldukları 
söylenememektedir. Günümüzde barınakların giderek kalıcı hale gelmesi sebebiyle herkes için yeterli konut hakkının sağlanması acil 
ve önemli bir durum halini almıştır. 
Herkes için yeterli konut hakkının sağlanması konusunda yoğun işçilik ve emek isteyen geleneksel inşaat yöntemleri yetersiz 
kalmaktadır. Ayrıca bu sistemlerdeki üretim süreçleri yavaş ve israflıdır. Öte yandan, 3D baskının gelişmiş teknolojisi artık basılı nesneyi 
bina ölçeğinde üretebilmektedir. İnşaat ve mimari alanda 3D baskı tekniklerinin kullanılması tasarım ve üretim süreçlerini 
hızlandırmakta, inşaat atıklarını azaltmakta ve mimari tasarımın karmaşıklığını desteklemektedir. 
Bu çalışmada, herkes için yeterli konut hakkının sağlanmasının insani bir zorunluluk olduğunun altı çizilmiş ve 3D baskı teknolojisinin 
konut üretiminde kullanımına ait örnekler incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda bu teknolojinin gelecekte konut üretimi 
açısından önemli olacağı vurgulanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: 3D baskı konut, yeterli konut hakkı, insani yardım, barınak 
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A HUMANITARIAN CHALLENGE: DISCUSSION OF 3D PRINTED HOUSING TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF THE 
RIGHT TO ADEQUATE HOUSING 

Introduction 

Housing has always been seen as a necessity of life among food and clothing. It is a common good and a 

fundamental right which requires legal protection, regulation and support (Housing Europe, 2019). 

International human rights law recognizes everyone’s right to an adequate standard of living, including adequate 

housing which is central to human dignity. The right to adequate housing is solidly established and defined 

under international human rights law (See Table 1).1 The Universal Declaration of Human Rights,2 recognises 

rights to housing in Article 25 which states that; 

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of 

his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social  services, and the 

right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack 

of livelihood in circumstances beyond his control. 

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), provides the most advanced 

international standard protecting housing rights. Article 11(1) of the ICESCR states that; 

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to have an adequate 

standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing and to the 

continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure 

the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international 

cooperation based on free consent.3 

1-Read more at: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
2-Universal Declaration of Human Rights, adopted and proclaimed by the United Nations General Assembly by resolution 
217A (III) on 10 December 1948. 
3-International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, GA Res 2200A (XXI), 21 UNTS 3, entered into force 
January 3, 1976 
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Table 1. Human rights instruments codifying the right to adequate housing 

Universal Declaration of Human Rights 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

Convention on the Rights of the Child 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

Convention Relating to the Status of Refugees 

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their Families 

Minimum criteria to be met for housing to be adequate is set out by the right to adequate housing, which is one 

of the most well-recognized and best established economic and social rights. General Comment No 4 on the 

Right to Adequate Housing sets out the minimum core guarantees which, under public international law, are 

legally vested in all persons.4 These  are legal security of tenure; availability of services, materials, facilities and 

infrastructure; affordable housing; habitable housing; accessible housing; housing in a suitable location; 

housing constructed and sited in a way which as culturally adequate (See Table 2). 

4-General Comments are issued by the monitoring UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights to provide 
clarification on the obligations. See UN Doc.E/1991/23. (1991) UNCESCR. General Comment No. 4. The Human Right to 
Adequate Housing. See also General Comment No. 7 on The Rights to Adequate Housing - forced eviction UN Doc. 
E/1998/22 Annex IV
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Table 2. Minimum criteria to be met for housing to be adequate 

Security of tenure Housing is not adequate if its occupants do not have a degree of tenure 

security which guarantees legal protection against forced evictions, 

harrasment and other threats. 

Availalitity of services, 
materials,facilities and 
infrastructure 

Housing  is  not  adequate  if  its  occupants  do  not  have  safe  
drinking  water adequate  sanitation,  energy  for  cooking,  heating,  
lighting,  food  storage   or refuse disposal. 

Affordability Housing is not adequate if its cost threateans or compromises the 
occupants’ enjoyment of other human rights. 

Availability Housing is not adequate if it does not guarantee physical safety or 
provide adequate space, as well as protection against the cold, damp 
heat, rain, wind, other threats to health and structural hazards. 

Accessibility Housing is not adequate if the specific needs of disadvantaged and 
marginalized groups are not taken into account. 

Location Housing is not adequate if is cut off form employment opportunities, 
health- care services, schools, childcare centres and other social 
facilities, or if located in polluted or dangerous areas. 

Cultural Adequacy Housing is not adequate if it does not respect and take into account 
the expression of cultural identity. 

Despite the substantial guidance of this right within the international law, UN-Habitat reports that well over a 

billion people are not adequately housed.5 Conflicts and natural disasters have given rise to displacement or 

forced migration, which often breeds inadequate housing conditions, as well as the global growth of slums, 

informal settlements, growing homelessness and affordability problems and a chronic lack of adequate 

housing. 

5-Read more at https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf 
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According to The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the number of forcibly displaced.  

million in 2009 to 70.8 million in 2018. Today, 1 out of every 108 people in the world is displaced (UNHCR, 

2019). Mass population displacements overlap the ideal consequent stages of post-disaster housing provisions 

people both within countries and across borders has grown by over 50 per cent in the last 10 years; from 43.3 

million in 2009 to 70.8 million in 2018. Today, 1 out of every 108 people in the world is displaced (UNHCR, 

housing stage cojoining at times (See Table 3). The fact that shelters are becoming permanent, generates 

inadequate housing conditions which influence all aspects of life. 

Table 3. Post-disaster housing provisions (Adopted from Quarantelli, 1995; Johnson, 2006) 

Of
ten

 Co
mb

ine
d 

Emergency 

Sheltering 

Quartes for short periods, for hours or overnight. Provided within hours. 

Temporary 

Sheltering 

People’s temporary displacement into other quarters, with 

an expected short stay. 

Provided within a day or two. 

Temporary 

Housing 

Resuming household responsibilities and activities in new 

quarters; arrangements that exceed a mere emergency or 

temporary basis, and extend for months, if not years. 

Provided within weeks 

preferably. 

Permanent 

Housing 

Returning either to their repaired or rebuilt original homes 

or moving into new permanent quarters. 

Provided within a few 

years. 

On the other hand, the availability of technology is transforming the humanitarian assistance. European 

Parliamentary Research Service (EPRS) categorises the technological innovations for humanitarian aid 

and assistance under three main stages: 1) Preparedness, 2) Response, 3) Recovery, reconstruction 

and disaster risk reduction (See Table 4). 3D printing is addressed under the humanitarian service 

delivery, programme implementation and monitoring stage. In the humanitarian sector, 3D printing can 

be used to produce needed goods, such as a variety of activities, including health sanitation and shelter 

(EPRS, 2019). 
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Table 4. Technological innovations for humanitarian aid and assistance (Adopted from EPRS, 2019) 

Preparedness
Including activities such as needs assessment and analysis, strategic planning and mobilisation. 

• Data preparedness
• Citizen reporting with

mobile devices

• Internet of things

• Artificial intelligence

• Data visualisation

• Crisis mapping with

geospatial information

• Innovative financing
 Response 

Including activities such as humanitarian service delivery, programme implementation and monitoring. 

• Digital identity documents

• Biometrics

• 3D printing
• Monitoring and 

evaluation

• Cargo delivery drones
• Cash transfer

programming
 Recovery, reconstruction and disaster risk education 
Including activities facilitating increased resilience and opportunities for those affected by crisis. 

• Smart cities • Educational technologies

This paper is grounded upon two main issues: 1) over one billion people do not have adequate housing, 2) 

conventional constuction methods are inefficient and wasteful. Therefore, the study is mainly concerned with 

affordability, sustainability and availability. Approaching the issue of adequate housing is done within a 

humanitarian perspective. The opportunity of 3D printing technology is suggested as an alternative to provide 

homes for those who need them the most. In this regard, recent developments in 3D printing, which is a form 

of additive manufacturing (AM) technology, is examined.6 It is underlined that 3D printing technology may bring 

revolution in the field of architecture, which integrates design, construction, equipment, new materials and 

application into a new system. With continuing improvements 3D printed housing may become an increasingly 

competitive option for adequate housing all around the world. 

6-AM is a relatively new manufacturing technology which has advantages over conventional manufacturing.
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3D Printing Technology 

3D printing is a form of AM, in which spare parts or whole products can be printed following a prototype created 

in a computer-aided design and drafting (CADD) programme. American Society for Testing and Materials defines 

AM as “the process of joining materials to make objects from 3D model data, usually layer upon layer”.7 A majority of 

3D printing technologies manipulate objects in their digital format by adding material in layers, each of which are printed 

directly on top of the previous one, while some are printed by adding curves or lines. 

3D printing surpasses conventional manufacturing in many ways, including accuracy, handling of 

complexity, direct data conversion, environmental benefits, cost effectiveness, and prototyping efficiency. It 

has become commercialized within the aerospace and automotive industries and in a wide range of medical 

applications. In architecture, 3D printing is still in the early phases of full-scale development and application. 

This paper focuses on the 3D printing technology in architecture and examines its potentials by analyzing 

current examples of 3D printed housing. 

3D Printing Technology in Architecture 

Currently, granular material-based 3D printing technologies provide construction-scale manufacturing. These 

AM processes are targeted at architecture in the public domain, namely: 1) Contour Crafting, 2) The D-Shape, 

3) Concrete Printing (See Table 5). All three have proven the successful manufacture of components of significant 

size and are suitable for construction and/or architectural applications. The three processes are all similar in 

that they build additively, however the processes have been developed for different applications and materials, 

which results in each having distinct advantages (Lim et al., 2012; Yin et al., 2018). 

7-ASTM F2792-10, Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies, ASTM International, West 
Conshohocken, PA, 2010, www.astm.org 
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Table 5. Construction-scale 3D printing technologies in architecture (Adopted from Lim et al., 2012; Yinet al., 2018) 

Contour Crafting 

It has been in development for some years, and is based on extruding a cement-based paste against a 
trowel that allows a smooth surface finish created through the build up of subsequent layers. It has been 
developed to address the issue of high-speed automated construction, and the current deposition 
head is capable of layingdown material to create a full width structural wall with the minimum use of 
material. 

Pros Cons 

• Smooth surface by
trowel

• Extra process (moulding)
• Weak bonding between

batches due to
segmented backfilling
batches by one

• hour interval

The D-Shape 

The process uses a powder deposition process, which is selectively hardened using a binder. Each layer of 
buildmaterial is laid to the desired thickness, compacted and then the nozzles mounted on a gantry frame 
deposit the binder where the part is to be solid. Once a part is complete it is then dug out of the loose powder 
bed. 

Pros Cons 

• High strengths • Extra process (moulding)

• Weak bonding between
batches due to
segmented backfilling
batches by one hour
interval
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Concrete Printing 
The process is based on the extrusion of cement mortar. It provides a freedom of form and has a smaller 
resolution of deposition, which allows for greater control of internal and external geometries. The 
component. demonstrates the finish that is achievable direct from manufacture. 

Pros Cons 

• High strengths
• Minimum printing

process, deposition
and reinforcement

• Limited printing dimension
by the printing frame

Current Examples of 3D Printed Housing 

In 2008, the high-tech company WinSun developed the first continuous 3D printer - measuring 10 meters wide, 

6.6 meters high and 150 meters long- with integrated collection data analysis of materials and a printing-output 

control system. In 2014, WinSun announced that they had printed ten single-storey concrete houses, in less 

than 24 hours (See Picture 1). The project is both environment friendly and cost-effective; sourcing 50% of its 

“ink” from construction waste and reducing overall construction cost by 60%. By using 3D printing technology, 

WinSun has increased productivity and made it possible to realize significant cost savings. A standard house can 

now be built for about $30,000.8

8-Read more at https://futureofconstruction.org › case › winsun › download
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Picture 1. WinSun’s 3D printed houses (Adopted from https://images.app.goo.gl/nNjxqCTQDxCSqL4CA) 

In 2018, ICON unveiled the first permitted 3D printed home called Chicon House, which was printed in under 

24 hours, in Austin, Texas (See Picture 2). A portable printer is designed to function with near zero-waste and 

to work under unpredictable constraints, such as limited water, power, and labor infrastructure. The company 

set goal to print the first community of homes for the homeless.9 

Picture 2. Chicon House (Adopted from https://www.iconbuild.com/updates/this-house-can-be-3d-printed-
for- cheap) 

ICON established partnerships with non-profit working companies such as New Story, to provide shelter to more 

people around the world (See Picture 3). In just three years, the organization has funded more than 1,400 

houses for the families in need. 

9-Read more at https://www.iconbuild.com/projects
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Apis Cor developed a specialized equipment for 3D printing in the construction industry, which is capable of 

printing entire wall structures on-site without extra assembly required.10 Lately, the company completed a two-

storey building in a total area of 640 sq. meters, which is larger than the printer-accessible area -the mobile 3D 

printer was moved around the construction site by crane-. The building was printed under open-air 

circumstances. Therefore, the temprature and humidity levels were uncontrolled.11 Yet, the construction was 

successfully completed. 

Picture 3. Representation of the 3D printed community (Adopted from 

https://www.iconbuild.com/updates/new-story-has-partnered-with-icon-to-create-the-worlds) 

Apis Cor also started up a demo house project for 2020, which will introduce 3D printed housing technology 

into the market. The main goal of the project is to 3D print a single family house permitted as a residential home 

and to share the experience with the industry. Apis Cor’s current interest is to provide built on-site 3D printed 

mini houses, each have 250 sq. meters of the living space. The estimated printing time for those houses are 8 

hours and the estimated 3D printing material costs for $5,100.12  

Eindhoven University of Technology is set to build five 3D printed houses regarding the Project Milestone (See  

picture 4) concrete printing. The university states that “the project is the world's first commercial housing project 

based on 3D. The houses will all be occupied, they will meet all modern comfort requirements, and they will be 

purchased and let out by a real estate company.” The first house, expected to complete in 2019, will be a single-

storey, three-bedroom bungalow.  

10-Read more at https://www.apis-cor.com/about
11-Read more at https://www.apis-cor.com/dubai-project
12-Read more at https://www.apis-cor.com/impossible-printing
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This will be followed by four multi-level homes on the site. For now, the components are being printed at the 

university (See Picture 5) but the aim is to print and assemble the entire building on-site. The irregular form of 

the buildings is supported by the key features of 3D printing, which is the ability to construct in almost any 

shape. 13 

Picture 4. Representation of  Project Milestone (Adopted from https://3dprintedhouse.nl/en/project- 

info/project-milestone/) 

Picture 5. 3D printing process of Project Milestone (Adopted from 

https://3dprintedhouse.nl/en/project- info/project-milestone/) 

NASA’s 3D Printed Habitat Challenge is a competition to create sustainable shelters, which are suitable for the 

Moon, Mars or beyond using resources available on-site in these locations. In addition to aiding human 

13-Read more at https://www.dezeen.com/2018/06/04/eindhoven-university-technology-project-milestone-3d- 
printed-concrete-houses/
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space exploration, technologies sought from the competition are thought to lead to lower-cost housing solutions 

on Earth and other benefits. Team SEArch+/Apis Cor won first place on software modelling stage of the 

competition. Their 3D printed structure was tested for ability to hold a seal, for strength and for durability in 

temperature extremes. 
14

Conclusion 

In today’s world, people are facing the issue of inadequate housing conditions; over one billion people do not 

have adequate housing. The unfit living conditions have a huge effect on the lives of those who live in slums as 

well as the people who are replaced from their houses because of conflicts or hazards etc. If one lacks the right 

of adequate housing, he or she can not experience the other basic human rights. Conventional construction 

methods that demand intensive labor and labor are insufficient in ensuring adequate housing for everyone. In 

addition, the production processes in these systems are slow and wasteful. On the other hand, the advanced 

technology of 3D printing can now produce the printed object on a building scale. 3D printing technology in 

architecture and construction industry requires less material, less labor, less energy and construction time, and 

it creates less waste than the conventional manufacturing and construction processes (Faludi et al., 2015; Kreiger 

& Pearce, 2015; Zhang & Khoshnevis, 2013). Robotic construction can eliminate or reduce the need for human 

involvement, eliminating many risks and errors in construction (Schwartz & Park, 2017). Additionally, 3D printing 

technology is capable of utilizing local materials, even those on other planets, for robotic manufacturing and 

construction. It allows for new solutions during design and construction process. 

Technology may bring revolution in the field of architecture, which integrates design, construction, equipment, 

new materials and application into a new system. With continuing improvements 3D printed housing may 

become an increasingly competitive option for adequate housing all around the world. Therefore, 

through 3D the development of 3D printing technology take jobs from thousands of skilled workers” is 

uncertain.  

14-Read more at https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/centennial_challenges/3DPHab/latest-updates- from-
nasa-on-3d-printed-habitat-competition
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 But it is printed housing technology, it is possible to provide sustainable solutions to inadequate housing 

issues in the t oo early to imagine that 3D printing can replace the traditional construction methods within the 

near future. It developing world and the unreasonable cost of housing.  On the other hand, there are still 

many problems that need to be considered. The answer of the question “will is more likely that both 

technologies will be present in the industry, and 3D printing can evolve along with  traditional methods 

that support them, especially in the case of more complex construction projects. 
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	KONUT REKLAMLARINDA ÜNLÜ KULLANIMININ DEĞERLER VE YAŞAM TARZLARI (VALS 2)  SİSTEMİ’NE GÖRE İNCELENMESİ:  NEF ÖRNEĞİ
	ÖZET
	Satın alma süreçlerinde tüketicilerin kararlarını etkileyen birtakım faktörler bulunmaktadır. Bunlardan biri de reklamlarda ünlü isimlere yer verilmesidir. Ünlü isimlerin hedef kitle tarafından nasıl algılandığı, ürün veya hizmetin tanıtımının yapılır...
	2. REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMI
	3. DEĞERLER VE YAŞAM TARZLARI SİSTEMİ (VALS 2)
	Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi (VALS), 1980 yılında Stanford Araştırma Enstitüsü (SRI) araştırmacıları Mitchell ve Spengler tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemin temelini oluşturmak amacı ile ABD’de yaşayan 18 yaşından büyük 1600 tüketiciye dem...
	Bunlar (http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml);
	- Gerçekleştirenler (Actualizers/Innovators): Her zaman bilgi edinme noktasında algıları açıktır, deneyimler konusunda özgüvenlidir, finansal anlamda yüksek rakamlarla oyuna dahil olabilirler, reklamlar konusunda şüphecidirler, gelecek odaklıdırlar, k...
	- Nail Olanlar (Fulfilleds/Thinkers): Sakin ve temkinlidirler dolayısıyla harekete geçmeden önce planlar, araştırır ve düşünürler. Tarihsel bakış açısına sahiptirler. Finansal anlamda garantide olmayı severler. Trend ve güncel olandan kolaylıkla etkil...
	- Başarılılar (Achievers): Kendilerine ve ailelerine öncelik verme eğilimdedirler ve aileleri ile işlerine sadakatle bağlıdırlar. Paranın otorite sağladığına inanırlar. Hedef odaklı yaşarlar, çalışkandırlar, zamanları ve ne yapacakları daima planlıdır...
	- Deneyimciler (Experiencers): Geçerli olan alışkanlıklara karşı çıkarlar, trendleri takip ederler ve sıra dışı olmayı severler. Fiziksel aktivitelerden ve risk almaktan hoşlanırlar. Son derece sosyal insanlardır ve arkadaşlıklarına değer verirler. Ke...
	- İnananlar (Believers): Toplumsal kurallara ve temel haklara önem verirler. Maneviyat ve inanç yaşamlarında ön plandadır. Arkadaşlık ve dostluk bağları onlar için önemlidir. Sorunlardan kaçış olarak televizyon izleme davranışı sergilerler. Yaşamların...
	- Yapıcılar (Makers): Hükümete karşı güvensizdirler. Avcılık ve balıkçılık gibi açık alanlarda gerçekleştirilen aktivitelere ilgi duyarlar. Keskin cinsiyet rollerine inanırlar. Kendi arazilerine ya da evlerine sahip olmak isterler. Yeni fikirlere kuşk...
	- Gayret Edenler (Strivers): Eğlenmeyi, son moda ürünleri ve video oyunlarını severler. Hayatlarını iyileştirme istekleri vardır fakat bu konuda zorluk çekerler. Belirli bir toplumsal sınıfa ait olmak için o toplumsal sınıfa ait bireyleri taklit ederl...
	- Mücadele Edenler (Strugglers): Temkinli ve riskten uzak davranırlar. Tutumludurlar ve oldukça sadık tüketicilerdir, bir markanın en eski tüketici olma potansiyeline sahiptirler. Geleneksel ya da modern görünme, herhangi bir kalıba ait olma kaygıları...
	4. METODOLOJİ
	4.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi
	Araştırmanın temel amacı, konut reklamlarında ünlü kullanımı ile Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi’ne göre yaşam tarzı ilişkisinin ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda, bir gayrimenkul markası olan NEF’in futbolculara yer vererek yayınladığı üç reklam fi...
	4.2 Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları
	Araştırmanın evreni, ünlülerin yer aldığı konut reklamlarıdır. Araştırmanın örneklemi ise NEF markasının 2017 yılında yayınlanan, Galatasaray’ın futbolcuları Gomis, Maicon ve Muslera’ya yer verdiği reklam filmleridir. Konut markası olarak yalnızca NEF...
	4.3 Araştırmanın Yöntemi
	Araştırmanın yöntemi göstergebilimsel analiz olarak belirlenmiştir. Reklamlar, Roland Barthes tarafından ortaya konulan düz anlam-yan anlam, gösterge-gösteren-gösterilen ilişkileri bağlamında analiz edilmiştir.
	5. BULGULAR
	5.1 1. Reklam Filmi: Gomis
	Galatasaray’ın futbolcularından Gomis’in yer aldığı reklam filmi 45 saniye sürmektedir. Reklam filmi, karanlık bir odanın perdenin açılarak aydınlanması ile başlamaktadır. 10. Saniyede yakın planda Gomis’in ellerini kavuşturmuş vaziyette oturduğunu ve...
	Tablo 1: 1. Reklam Filmi Göstergelerin Çözümlenmesi
	VALS 2 Sistemi’nin ortaya koyduğu 8 yaşam tarzı grubundan “Gerçekleştirenler” reklam filminde yer alan ünlüyü ifade etmektedir. Bu reklam filminde Gomis işinde başarılı, deneyimlere konusunda özgüven sahibi, hobileri olan, yetenekli, kültürlü, hayatta...
	5.2 2. Reklam Filmi: Maicon
	Galatasaray’ın futbolcularından Maicon’un yer aldığı reklam filmi 45 saniye sürmektedir. Reklam filmi gri spor arabasıyla Maicon’un evine geldiğini görmemiz ile başlamaktadır. Maicon düşünceli görünmektedir ve 6. Saniyede Galatasaray’ın futbolcularınd...
	Tablo 2: 2. Reklam Filmi Göstergelerin Çözümlenmesi
	VALS 2 Sistemi’nin ortaya koyduğu 8 yaşam tarzı grubundan “Gayret Edenler”e ait özellikler ağırlıklı olarak görülmektedir. Maicon reklam filminde genç, dinamik, video oyun oynamayı seven ve eğlenceli bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zam...
	5.3 3. Reklam Filmi: Muslera
	Galatasaray’ın futbolcularından Muslera’nın yer aldığı reklam filmi 45saniye sürmektedir. Reklam filmi, Muslera’nın banyosundaki küvette oturduğunu görmemizle başlamaktadır. Bir sonraki sahnede ise Muslera’nın ellerini duvara dayadığını yakın planda g...
	Tablo 3: 3. Reklam Filmi Göstergelerin Çözümlenmesi
	VALS 2 Sistemi’nin ortaya koyduğu 8 yaşam tarzı grubundan “Gerçekleştirenler” reklam filminde yer alan ünlüyü ifade etmektedir. Reklam filminde problemlerini çözme noktasında özgüvenli, farklı ilgi alanı ve yeteneklere sahip bir Muslera görmekteyiz. R...
	Her reklam filminde de gelir seviyesinin yüksek olduğunu gösteren ögeler yer almaktadır. Dolayısıyla hedef kitle gelir düzeyi yüksek olan insanlardır. Bu reklam filmlerinde vaat edilen yaşam tarzı başarı, zenginlik ve lüks içinde, konforlu ve birçok i...
	Değerler ve Yaşam Tarzları Sistemi’ne göre ise iki farklı yaşam tarzı grubuna rastlanmaktadır. “Gerçekleştirenler” grubu, reklamlarda yer alan ünlülerle ve genel olarak reklam filmlerinin vaatleriyle de örtüşmektedir. Yalnızca 2. Reklam filminde Maico...
	6. SONUÇ
	Reklamlarda ünlü kullanımı başvurulan en yaygın ve en etkili yöntemlerden biridir. Tercih edilen ünlülerin özellikleri önem taşırken, reklamda yer alan ünlü isimlerin reklamı yapılan marka, ürün ve hizmet açısından olumlu geri dönüşler sağlaması, hatt...
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