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ALTERNATጀF YAᗠAM MODELLERጀ VE GELECEᇠጀN KONUTLARI:

KONUTUN KAVRAMSAL DEᇠጀᗠጀMጀ VE DÖNÜᗠÜMÜ

ÖZET

Bu tez çalጐᗰmasጐnda, endüstri devriminden sonra hጐzlጐ bir deᇰiᗰime giren tüm 

dünyada, 20. ve yeni yüzyጐl içerisinde, dönemin önemli mimarlarጐ tarafጐndan 

üretilmiᗰ geleceᇰin konut projeleri incelenmiᗰtir. Proje yoᇰunluᇰu açጐsጐndan seçilen 

örnekler Avrupa merkezli olmuᗰtur. Bu örnekler üzerinden tespit edilen genel 

kavramlar arasጐnda, gerçekleᗰen etkileᗰim, deᇰiᗰim ve dönüᗰümler yorumlanmጐᗰ, 

aynጐ zamanda topluma sunduᇰu alternatif yaᗰam modelleri ortaya konulmuᗰtur.

• Birinci bölümde, çalጐᗰmanጐn amacጐ ve kapsamጐ belirtilerek tez çalጐᗰmasጐnጐn 

kavramsal altyapጐsጐ netleᗰtirilmiᗰtir. 

• ጀkinci bölümde, tezin temelini oluᗰturan kavramlar irdelenmiᗰ ve birbirleri 

arasጐndaki karᗰጐlጐklጐ etkileᗰimleri açጐklanmaya çalጐᗰጐlmጐᗰtጐr. Özelikle tez kapsamጐnda 

üzerinde sጐklጐkla durulan ‘alternatif yaᗰam modelleri’ ve ‘geleceᇰin konutu’ 

kavramlarጐ arasጐnda nasጐl bir iliᗰki kurulduᇰu ve teze hangi yönleriyle yansጐtጐldጐᇰጐ

üzerinde durulmuᗰtur. 

• Üçüncü bölümde, tezin sonuç bölümünde yapጐlacak ‘konuttaki kavramsal 

deᇰiᗰim ve dönüᗰüm’ yorumlarጐnጐn sebep-sonuç iliᗰkisinin daha net bir ᗰekilde 

ortaya konulmasጐ açጐsጐndan, son yüzyጐlda konut mimarisinde kavramsal dönüᗰümde 

önemli roller oynamጐᗰ etmenler sጐralanmጐᗰtጐr. Sosyal – kültürel, ekonomik – politik, 

teknolojik ve çevresel olarak ele alጐnan bu etmenlerin, geleceᇰin konutunda kurulan 

kavramsal çerçeveyi ve konutun alternatif bir yaᗰam modeli sunmasጐ yolunda yaptጐᇰጐ 

önemli etkileri tartጐᗰጐlmጐᗰtጐr. 

• Dördüncü bölümde, konutun pratikte ve teoride deᇰiᗰiminde - dönüᗰümünde 

etkili olan tarihsel süreçler tespit edilmiᗰtir. Bu süreçler, endüstri devrimi  - 1980 

arasጐ dönem, 1980 – yeni yüzyጐl, yeni yüzyጐl sonrasጐ olarak üç bölümde ele 

alጐnmጐᗰtጐr. Bu tarihsel kጐrጐlmalarጐn sebepleri tez içerisinde ayrጐca açጐklanmጐᗰ ve bu 



x

tarih aralጐklarጐnda dönemin önemli ve çaᇰdaᗰ mimarlarጐ tarafጐndan tasarlanmጐᗰ 

gelecek öngörülü toplam altmጐᗰ adet konut projesi ayrጐ ayrጐ irdelenmiᗰtir. Bu 

örneklerde özellikle üzerinde durulan hususlar, projede kurulan kavramsal çerçeve ve 

üretilen senaryolar üzerinden konut sakinine sunduᇰu alternatif yaᗰam modelleri 

olmuᗰtur. Bu örneklerin her biri üzerinden çጐkarጐlan kavramlar bir tablo eᗰliᇰinde bir 

araya getirilmiᗰ, sürekli olarak kullanጐlan kavramlar bir sonraki bölümde irdelenmek 

üzere tespit edilmiᗰtir.

• Beᗰinci bölümde, dördüncü bölümde ortaya konulan genel kavramlarጐn her biri, 

tablolar eᗰliᇰinde birbirleri arasጐndaki etkileᗰimleri, sebep sonuç iliᗰkisi içerisinde 

irdelenmiᗰtir.

20. yüzyጐlda, döneminin önemli mimarlarጐ tarafጐndan birçok geleceᇰin konutu projesi 

üretilmiᗰtir ve yeni yüzyጐlda  bu üretimin hጐzጐ daha da artmጐᗰtጐr. Bu projelerin ortaya 

çጐkጐᗰ sebepleri, bazen dönemin hakim mimarisine ve yaᗰam ᗰekline bir tepki, bazen 

dönemin getirilerini, teknolojiyi ve kullanጐcጐ ihtiyaçlarጐnጐ baz alarak toplum için 

alternatif yaᗰam senaryolarጐ üretmek olmuᗰtur. Sebepleri her ne olursa olsun, çaᇰdaᗰ 

mimarlar tarafጐndan kavramsal strüktürü güçlü kurulmuᗰ bu projelerin çoᇰu, bireye 

bugün ve gelecek için alternatif yaᗰam senaryolarጐ içermektedir. ጀncelenen projelerin,

özellikle ‘hareketlilik’, ‘dinamizm’, ‘esneklik’, ‘kalite’, ‘medya’, ‘mahremiyet’,

‘özel’, ‘kamusal’, ‘dijital’, ‘sanal’, ‘akጐllጐ’, aᗰጐrጐ ‘hiper’, ‘uyum’, ‘organik’, 

‘topografya’, ‘doᇰa’, ‘peyzaj’, ‘ekoloji’, ‘sürdürülebilirlik’, ‘geçicilik’ gibi belli baᗰlጐ 

kavramlar üzerinde yoᇰunlaᗰtጐᇰጐ, bu kavramlarጐn birbirleriyle sürekli bir etkileᗰim 

içerisinde olduᇰu, dönemin farklጐ etkileriyle deᇰiᗰtiᇰi, geliᗰtiᇰi ve dönüᗰtüᇰü

görülmüᗰtür. Bu kavramlar ve alternatif yaᗰam modelleri geleceᇰin konutlarጐ için 

önemli ipuçlarጐ olarak düᗰünülmüᗰtür.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Yaᗰam Modelleri, Geleceᇰin Konutu, hareket, 

dinamizm, süreklilik, esneklik, kalite, medya, mahremiyet, özel, kamusal, dijitallik, 

sanallጐk, akጐllጐlጐk, hiper, uyum, organiklik, topografya, doᇰa, peyzaj, ekoloji, 

sürdürülebilirlik, geçicilik…
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ALTERNATIVE LIVING MODELS AND FUTURE HOUSING:

CHANGE AND TRANSFORMATION OF HOUSE CONCEPTS

ABSTRACT

In this thesis, future housing projects designed by contemporary architects of the fast 

paced of  20th and 21st century are investigated. Most projects chosen are European 

based. Over the main trends observed from these examples, interaction, change and 

transformation achieved is evaluated, and at the same time the alternative life styles 

brought about are examined.

• The first chapter states the goal and the scope of the thesis and therefore lays 

down the theoratical substructure.

• In the second chapter, concepts forming the basis of this thesis are studied and the 

interaction between these concepts are stated. The connection between the concepts 

of “alternative lifestyles” and “future housing” within the scope of this thesis is 

specifically explained.  

• The third chapter lists the major actors of the conceptual transformation in 

residential architecture that took place in the last century, so as to make it clearer for 

the reader to realize the cause-effect relationship stated in the conclusions section of 

this thesis. These elements, which are analysed from sociocultural, economical, 

political, technological and environmental point of views, are evaluated for their 

important effects on the formation of the conceptual frame of future housing and on 

the alternative lifestyle offered.

• The fourth chapter marks the historical processes associated with the practical and 

theoretical transformation of  “residence”. These processes are categorized into three 

eras: from the industrial revolution to 1980, 1980 to the turn of century and the new 

century. The significance of these dividing points are also explained along with an 

examination of a total of sixty projects completed by important architects from these 

eras.While evaluating these examples, key points studied are the conceptual frame 
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built within the project and the scenarios of possible alternative lifestyles offered to 

the resident. The findings are presented in a table, influential and frequently 

employed concepts are selected to be examined in the next chapter.

• In the fifth chapter, each of the findings of the fourth chapter are analysed for their 

interaction and cause-effect relationship via a table.

Contemporary architects have completed numerous future housing projects in the 

20th century, and the new century has only seen an increase in number of projects 

put forward. The motivation behind these projects is sometimes the rejection of the 

dominant architecture and the lifestyle of the era, and sometimes is providing 

alternative lifestyles by responding to residents’ needs using newly available 

technology. Whatever the reason may be, most of these projects with a solid 

framework built by contemporary architects contain present and future alternative 

lifestyles to the individual. These lifestyles are observed to be focusing on concepts 

such as ‘mobility’, ‘dynamism’, ‘flexibility’, ‘quality’, ‘media’, ‘intimacy’, ‘private’, 

‘public’, ‘digital’, ‘virtual’, ‘smart’, ‘hyper’, ‘adaptation’, ‘organic’, ‘topography’, 

‘nature’, ‘landscape’, ‘ecology’, ‘sustainability’, ‘temporality’, and to be constantly 

interacting  and changing with different trends of the era. These concepts are 

important clues to alternative lifestyle models and future housing.

Keywords: Alternative Living Models, Future Housing, Mobility, Dynamizm, 

Flexibility, Quality, Media, Intimacy, Private, Public, Digital, Virtual, Smart, Hyper, 

Adaptation, Organic, Topography, Nature, Landscape, Ecology, Sustainability, 

Temporality…
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1. GጀRጀᗠ

‘Hayal kurmak küçümseniyor! Oysa kendi geleceᇰimizi 

kazanabilmek için önce hayal kurmalጐ, bize dayatጐlan hayatlarጐ 

sevmiyorsak kendimizi ifade edecek hayatlarጐ ifade etmeyi 

becermeliyiz. Zira, hayat hakkጐnda çok kafa yoran ünlü sakallጐnጐn 

dediᇰi gibi ‘ጀnsan önüne sorun olarak koyduᇰu ᗰeyleri çözer.’ 

(Callenbach, 1994)

‘Geleceᇰin konutlarጐ’ üzerinde çalጐᗰmalarጐnጐ ve araᗰtጐrmalarጐnጐ sürdüren birçok 

önemli mimar, bireye daha iyisini sunma amacጐnጐn yanጐnda, yaratጐcጐlጐklarጐnጐ en üst 

seviyede kullanarak en iyi ve farklጐ olanጐ, yani bireyin ve toplumun sahip olduᇰunun 

dጐᗰጐnda, ‘alternatif’ olanጐ sunma çabasጐndadጐr. Bazጐ mimarlarጐn, özellikle bu alanda, 

sጐk aralጐklarda ‘gelecek için konut’ projeleri üretmesi, konutun geleceᇰinin, mimari 

ortamda kesintisiz olarak tartጐᗰጐlmasጐnጐ ve her zaman güncel kalmasጐnጐ 

saᇰlamaktadጐr. 

Teknolojiyle gelen dinamizm, zamanጐn yaᗰam içerisinde algጐlanጐᗰጐnጐ farklጐ  

kጐlmaktadጐr. ጀnsanlar, teknoloji çaᇰጐnda kendilerine edindikleri yaᗰam biçimleri 

içinde zamanጐ daha hጐzlጐ tüketmektedirler. Bu nedenle gelecek artጐk bugünkü toplum

için eskisi kadar uzak deᇰildir. Bugün gelecek için öngörülen projelerin olabilirlik 

tartጐᗰmasጐ geleceᇰi topluma daha yakጐn bir zaman dilimi haline dönüᗰtürmüᗰtür. 

Avrupa’da kurulmuᗰ konut araᗰtጐrma ve geliᗰtirme merkezlerinde, geleceᇰin konutu 

üzerine yapጐlan çalጐᗰmalarda konutu daha kaliteli ve yaᗰanabilir yapmak ve bireysel 

ihtiyaçlarጐ daha fazla gözetmek suretiyle modeller üretilmekte ve bilimsel platformda 

tartጐᗰጐlmaktadጐr. Bu projeler bireye ve konut sakininin hayatጐnጐ kolaylaᗰtጐrጐcጐ yönde 

teknolojiyi konutta en verimli ve kaliteli, yaᗰanabilir hale getirmektedirler. Bu 

deneysel çalጐᗰmalarda, teknolojiyi konuta yansጐtጐrken ele alጐnan en önemli referanslar 

bireysel ihtiyaçlar, konut ve kavramlar arasጐndaki güçlü iliᗰkilerdir.

Günümüzün hጐzlጐ deᇰiᗰim – dönüᗰüm sürecinde, konutun da uygulamada fark 

edilmeyecek kadar yavaᗰ olsa da kavramsal olarak deᇰiᗰtiᇰi ve dönüᗰtüᇰü 

görülmektedir. Gün geçtikçe çaᇰdaᗰ birçok mimarጐn elinden çጐkan ve sayጐlarጐ gittikçe 
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artan geleceᇰin konutu projelerinde kurulmuᗰ kavramsal strüktür gelecek için son 

derece önemli veriler içermektedir. Bu projelerdeki kavramsal dönüᗰümün 

incelenmesi için kullanጐcጐya özellikle alternatif yaᗰam modelleri sunan projeler 

seçilmiᗰtir. Projelerin genelinde oluᗰturulmuᗰ kavramsal strüktürde belirleyici ve 

baskጐn gelen kavramlar tespit edilmiᗰ ve bu kavramlar arasጐndaki etkileᗰimler 

yorumlanmጐᗰtጐr.

Konut, zaman, deᇰiᗰim-dönüᗰüm, gelecek ve yaᗰam arasጐndaki etkileᗰimin 20. yüzyጐl

perspektifi içinde irdelenmesi, toplumsal deᇰiᗰme ve alternatif yaᗰam modelleri

arasጐndaki baᇰlantጐnጐn geleceᇰe ጐᗰጐk tutmasጐ bakጐmጐndan kavranmasጐ, daha sonraki 

bölümlerde kavramlarla, konut projeleri arasጐndaki baᇰlantጐyጐ kurup anlamamጐz 

açጐsጐndan büyük önem teᗰkil etmiᗰtir. Konut yaᗰamጐnጐn gelecekteki kavramsal

mantጐᇰጐnጐn örnekler üzerinden irdelenerek ve mimari süreklilik içerisinde nasጐl bir 

kavramsal dönüᗰüme uᇰrayacaᇰጐ ve alternatif olarak yaᗰamlarጐn nasጐl 

biçimlenebileceᇰi konusunda fikir edinilmesi tezin ana hedefi olmuᗰtur. 

Tez kapsamጐnda, konutun kavramsal altyapጐsጐnጐn 20. yüzyጐlጐn baᗰlarጐndan günümüze 

nasጐl bir deᇰiᗰime uᇰradጐᇰጐ ve gelecekte nasጐl bir kavramsal dönüᗰüme 

uᇰrayabileceᇰi sorusuna cevap aranmaktadጐr. Bu araᗰtጐrma baᇰlamጐnda, literatürden 

güncel, önemli, belli baᗰlጐ projeler seçilmiᗰ ve hepsi ayrጐ ayrጐ ele alጐnmጐᗰtጐr.
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2.  KAVRAMLAR

ጀnsanጐn ailesel ve bireysel olarak en çok etkileᗰim halinde olduᇰu fiziksel ve 

anlamsal mekanጐ olan konut, var olduᇰu zaman diliminde deᇰiᗰim sürecinin her 

evresinden etkilenmiᗰtir. Zamanla sahip olduᇰu yaᗰamጐn ihtiyaçlarጐnጐ ve anlamጐnጐ 

yüklenerek olgunlaᗰmasጐ, yeterliliᇰini sürdürmesi toplumun yaᗰam kalitesini hem 

ruhsal hem de fiziksel olarak etkilenmiᗰtir. Özellikle birinci dereceden toplumla 

iliᗰkili olmasጐndan dolayጐ bu anlamsal ve fiziksel sürecin deᇰiᗰim hጐzጐ toplumun 

deᇰiᗰim süreciyle paralellik göstermektedir.  Konut mekanጐndaki bu yaᗰamsal ve 

anlamsal yeterliliᇰi ve kaliteyi sorgulamak, bunlar üzerinde bilimsel altyapጐda 

öngörüsel çalጐᗰmalar yapmak ve gelecek için bazጐ sorularጐ ortaya koyup tartጐᗰmak, 

insan merkezli olan konutun bu deᇰiᗰim sürecinde güçlü bir mimari altyapጐnጐn 

hazጐrlanmasጐ hususunda önemli bir adጐm olacaᇰጐ düᗰünülmüᗰtür. 

ጀnsanጐn düzenleme ve yaratma isteᇰi, yaᗰamጐnጐn büyük bölümünü sürdürdüᇰü konut 

mekanlarጐnda çok daha belirgin olmuᗰtur. Bu istek, ilk çaᇰlardan bu yana süregelmiᗰ 

ve toplumun geliᗰim süreci içinde konutun evrimleᗰmesinde büyük bir rol 

oynamጐᗰtጐr. Geçmiᗰte insan, gereksinmelerine en uygun mekanጐ deneyerek kendisi 

düzenlemiᗰ ve geliᗰtirmiᗰtir. Endüstri deviminden bu yana ise, konutun fiziksel 

düzenine kullanጐcጐnጐn yapabileceᇰi doᇰrudan katkጐnጐn azaldጐᇰጐ görülmektedir. Bunun 

en önemli nedeni, konut gereksinimindeki sayጐsal artጐᗰጐn yanጐ sጐra mekanlardaki hጐzlጐ 

niteliksel deᇰiᗰimlerin olmasጐdጐr (Eruzun, 2002). Bu niteliksel geliᗰmelerin yanጐ sጐra 

birçok etkiyle, sahip olduklarጐ kavramsal çerçevelerde de hጐzlጐ deᇰiᗰimlerin, 

dönüᗰümlerin ve etkileᗰimlerin yaᗰandጐᇰጐ düᗰünülmektedir.

Bu bölümde, tezin temelini oluᗰturan kavramlar irdelenecek ve birbirleri arasጐndaki 

karᗰጐlጐklጐ etkileᗰimleri açጐklanmaya çalጐᗰጐlacaktጐr. Özelikle tez kapsamጐnda baskጐn 

ᗰekilde kullanጐlan ‘alternatif yaᗰam modelleri’ ve ‘geleceᇰin konutu’ kavramlarጐ 

arasጐnda nasጐl bir iliᗰki kurulduᇰu ve teze hangi yönleriyle yansጐtጐldጐᇰጐ üzerinde 

durulacaktጐr.  
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2.1. Konutun Anlamጐ

Turgut ve Ünügür, son on yጐlda konut kavramጐ ve kullanጐmጐ için artan ilgiye cevap 

vermek amaçlጐ birçok yeni yaklaᗰጐmlarጐn geliᗰtirildiᇰini ifade etmiᗰlerdir. Buna 

iliᗰkin olarak, birçok teorik bakጐᗰ açጐlarጐ geliᗰtirilmiᗰ ve araᗰtጐrma metotlarጐ 

uygulanmጐᗰtጐr (Turgut & Ünügür, 1997). Bu teorik bakጐᗰ açጐlarጐ ve araᗰtጐrma 

metodlarጐ sonucunda deᇰiᗰik dönemlerde birçok konut tarifi ortaya konulmuᗰtur. Bu 

tariflerde özellikle ‘konut’ ve ‘ev’ arasጐndaki farkጐn üzerinde önemle durulmuᗰtur.

Altman, konutu ‘house’, fiziksel çevrenin bir parçasጐ ve sadece barጐnak olarak hizmet 

eden fonksiyonel bir ortam olarak tanጐmlamakta, evin ‘home’ anlam ve deneyimini 

mutlak suretle taᗰጐmadጐᇰጐnጐ ifade etmektedir. Ev, ev sakini ve konut arasጐndaki 

dinamik etkileᗰim olarak kurulmaktadጐr. Ev, kültürel bir bileᗰkedir, fiziksel süreçler, 

zaman, mekan ve bunlarጐn transaksiyonel (transactional) bütünüdür, farklጐ 

materyallerden oluᗰan, ancak birbirine dayanan ayrጐlmaz etkenlerin de birleᗰimidir 

(Altman, 1993).

Altman’a göre, konutun toplumdaki hayati önemi deᇰiᗰmez bir gerçektir ve

barጐnmaya ihtiyaç duyan her canlጐ için yaᗰamsal deᇰeri büyüktür. Konut bir 

koruyucu niteliᇰindedir ve insan yaᗰamጐnጐn her anጐna tanጐklጐk etmiᗰtir. ጀnsan 

hayatጐnጐn özel bir parçasጐdጐr, kimliᇰidir, bu nedenle konutun sahip olduᇰu mekansal 

anlam ve sahip olduᇰu mekan ruhu doᇰrudan insan yaᗰamጐnጐ ifade ettiᇰi için çok 

güçlüdür, daha duygusal ve daha baᇰlayጐcጐdጐr. Altman, yuva kavramጐnጐn dünyanጐn 

her yerinde insan merkezli olduᇰunu ifade etmektedir. ጀnsanlar sጐk sጐk evdeki 

ekonomik – politik ve sosyal sistemlerin bir parçasጐ olarak doᇰar, evlenir, üretir, 

çocuk yetiᗰtirir, çalጐᗰጐr, yaᗰlanጐr ölür. Bu deᇰiᗰim ve geliᗰim dizgisi içinde evlerin de 

insan hayatጐnጐn bir zinciri olduᇰunu ifade etmektedir. Altman, kültürlerdeki çeᗰitlilik 

ne olursa olsun, evlerin fiziksel oluᗰum elemanlarጐnጐn insan hayatጐnጐn en merkezi 

noktasጐnda olduᇰu gerçeᇰini gözden kaçጐrmamaktadጐr. Ev fiziksel, sosyal ve 

psikolojik önemi insan yaᗰamጐndaki bozulma, bölünme, kayጐp, büyük deᇰiᗰimlerin 

ve travmalarጐn örneklerinde ilk sጐralarda yer almaktadጐr. Bu gibi durumlarጐn bize 

nasጐl evin insan refahጐnda, bireysel, ailevi ve kültürel varlጐᇰጐnጐ sürdürebilme 

çabasጐnda merkezde yer aldጐᇰጐnጐ hatጐrlatmaktadጐr (Altman, 1993).

ጀncedayጐ, konutu sosyal bir olgu olarak nitelendirmektedir. Konut, sadece içinde 

yaᗰayan aile yada bireyi deᇰil, bulunduᇰu çevreyi de etkilemektedir. O’na göre, 
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konutu tekil olarak içinde yaᗰayan sakinle ele almak çok yanlጐᗰ bir eᇰilimdir, çünkü 

konut çevresiyle yaᗰayan bir organizma niteliᇰindedir. Hem kendi içinde, hem 

çevresiyle yaᗰayጐp, aynጐ zamanda ev ahalisini çevresiyle iliᗰkilendirme ve soyutlama 

potansiyeline sahip bir araç da olabilmektedir. ጀncedayጐ konut konusunun, sadece bir 

barጐnma gereksinimimizi karᗰጐlayan bir araç olarak deᇰerlendirmenin bir eksiklik 

olacaᇰጐnጐ da belirmiᗰtir. Konut içerisinde yer aldጐᇰጐ mekanጐn ve dokunun genel 

olarak ele alጐrsak çevresinin bir yaᗰama biçimi birimi olarak geliᗰtiᇰini ifade 

etmektedir. Konut, barጐnma sorununa mimari bir yanጐt olmanጐn ötesinde, insanlara 

yaᗰam modelleri sunduᇰunu, bu nedenle de tasarጐm sürecinin de konutun çevresi ile 

kurduᇰu çok yönlü iliᗰkinin konut için önemli bir araᗰtጐrma alanጐnጐ oluᗰturduᇰunu 

belirtmektedir (ጀncedayጐ, 2003). Konut sadece bir ihtiyaç nesnesi olarak 

algጐlanmamalጐdጐr, insanlara sunulan yeni yaᗰam alternatifleri olabilecekleri de göz 

önünde bulundurulmalጐdጐr ve konutu araᗰtጐrጐp, yeni yaᗰam biçimleri tasarlarken 

yaᗰam ve çevre kalitesi açጐsጐndan da konutun çevreyle olan iliᗰkisi gerekli bir 

referans olmalጐdጐr.

ጀlhan, konutu mimarlጐk olgusu ile toplumun kesiᗰtiᇰi önemli bir alan olarak 

tanጐmlamጐᗰtጐr. ጀnsanlarጐn çevresiyle iliᗰkilerinin kontrol altጐnda tutulmasጐnda konutun 

bir araç olduᇰunu ifade etmekte, konutu ᗰehirlerin baᇰlayጐcጐ bir maddesi olarak 

görmektedir. Bu baᇰlayጐcጐ özellikte tabi ki konut yapጐlarጐnጐn ᗰehrin bütününde diᇰer 

binalara oranla çok daha fazla yoᇰunlukta bulunmalarጐnጐn etkisi büyüktür. 

Dolayጐsጐyla konutun diᇰer yapጐlarla karᗰጐlaᗰtጐrጐldጐᇰጐnda üstlendiᇰi görev aslጐnda kent 

için hayati önem taᗰጐmaktadጐr. ጀlhan, bu noktada yine konutu kentin bir noktasጐna 

baᇰlarken, bir noktada kentin de kendi içinde baᇰlandጐᇰጐnጐ düᗰünmektedir (ጀlhan, 

2003).

Konutun eski çaᇰlardan beri biçimlenmesinde, farklጐlaᗰmasጐnda ve deᇰiᗰimindeki en 

büyük etkenler ikamet ve barጐnma kültürü olmuᗰtur. Bartels, ikamet ve barጐnma 

kültürünü ayrጐ olarak ifade ederken, barጐnma kültürünü bir yaᗰam biçimi olarak ele 

almጐᗰtጐr. Bartels, ikamet ve yaᗰam biçiminin insan var olduᇰundan beri var 

olduᇰundan, birbiriyle birebir iliᗰkili çok önemli ve genel iki kavram olduᇰunu ifade 

etmektedir. Yaᗰamak ve ikamet etmenin birbirinden çok farklጐ bir kültür 

geliᗰtirdiᇰinin üstünde durmaktadጐr. Bu noktada, günümüzde konutun ele alጐnጐᗰጐnጐ 

büyük oranda etkileyen bu iki kavramdan yola çጐkarak konutta bir yaᗰam biçimi 

oluᗰturmanጐn ikamet etme kültüründen daha farklጐ bir kültür geliᗰtirdiᇰini ifade 
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etmektedir. Konutlarጐ ele alጐᗰ biçimlerinde kullanጐlan ikamet kavramጐnጐn yanጐnda 

farklጐ bir kültür ifade eden yaᗰam biçiminin ne kadar ele aldጐᇰጐnጐn da çok büyük 

önemi olduᇰu ortaya çጐkmaktadጐr. Çünkü böylelikle insan toplumdan ayrጐlmakta ve 

bir birey olmaktadጐr. Toplumun genel olarak gereksinimi olan barጐnma ihtiyacጐnጐn 

yanጐnda konut aile veya bireyin kimliᇰi, istek ve arzularጐyla daha da ᗰekillenmektedir

(Bartels, 2004).

‘Mekan, insanlarጐn organize olma, hayatlarጐna anlam katma ve kim 

olduklarጐ ve kim olacaklarጐ kimlik duygusunu oluᗰturma biçimlerinin

önemli bir parçasጐ olmaya devam eder. Hepimiz bir yerde yaᗰጐyoruz –

‘ev’ olarak bildiᇰimiz bir yerimiz var. Bu geçici veya daimi kiralጐk 

veya kendimizin, büyük ve küçük olabilir. Hatta sokakta karton bir 

kutu bile olabilir fakat özel bir niteliᇰi vardጐr ve kim olduᇰumuz 

duygusunu oluᗰturmada – hayatጐmጐza ve iliᗰkimize anlam katmakta –

çok önemlidir.’ (Thorns, 2004)

Thorns, evin sahip olduᇰu basit nesnelliᇰinin ardጐnda yatan duygusal ve bireysel 

güce dikkat çekmektedir. Konut sakini kimlik ve yaᗰadጐᇰጐ hayat ile konutu 

ᗰekillendirirken, konut da bireyi etkilemekte, ona farklጐ duygular ve nitelikler 

kazandጐrmakta, yaᗰamጐnጐ biçimlendirmektedir. Bu nedenle konut ve birey arasጐnda 

yaᗰam boyunca sürekli bir etkileᗰim söz konusudur. 

Farklጐ dönemlerde ortaya atጐlan ve evi sorgulayan farklጐ söylemlerle 

karᗰጐlaᗰጐlmaktadጐr. Günümüzün önemli mimar ve söylemcilerinden olan Koolhas da 

‘Maison à Bordeaux’ adlጐ projesinde evin anlamጐnጐ tekrar sorgulamaktadጐr.

Koolhas’ጐn söylemi evcil, geleneksel anlatጐmጐn tam tersi olarak, bir duygusuzluk 

niteliᇰi taᗰጐmaktadጐr. Bu soᇰukluk bir noktada evcil olmamanጐn bir ᗰekli, çok iyi 

biçimlendirilmiᗰ, yapጐsal samimiyetten uzak, bir çeᗰit meydan okuma ᗰeklinde bir 

fikri ortaya koymaktadጐr (Rosa, 2003). Böylece Koolhas, dönemin var olan 

geneneksel ve sጐradan tavrጐnጐ sorgulamጐᗰ, bu fikre tepki olarak konutu farklጐ bir 

ᗰekilde ele alጐp, farklጐ anlamlar katarak sunmayጐ amaçlamጐᗰtጐr.

  

ᗠekil 2.1 Maison à Bordeaux, Rem Koolhas, 1998 (http://www.oma.nl/)
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Decoi Mimarlarጐ, konutun artጐk fiziksel bir ‘model’ statüsünden ‘norm’ statüsüne 

geçiᗰ yaptጐᇰጐnጐ ifade etmektedir. Norm, ürün ve arzu çizgilerinin kesiᗰiminde sጐnጐrsጐz 

ve beceriyle kullanጐlabilir bir formüle dönüᗰmektedir. ‘Sጐnጐrlጐ fiziksel bir modelden 

ziyade, daha esnek ve akጐᗰkan bir fabrikasyon’ söz konusudur. Böyle bir eᇰilim, 

teknoloji ve kapitalizm birleᗰiminden oluᗰmuᗰ gibi, Modernist mimari egonun etkili 

bir daᇰጐlጐm iᗰareti gibi görünmekle beraber, alternatif kültürel eᇰilimler ‘konutun 

farklጐ psikolojisi’ni hayal etmeye baᗰlamasጐna da izin vermektedir (Salazar, 1999).

Farklጐ dönemlerden verilen tanጐmlamalar, dönemin getirileriyle evin anlamጐnጐn nasጐl 

bir deᇰiᗰikliᇰe uᇰradጐᇰጐnጐn en büyük göstergesi olmuᗰtur. Ev, bugün toplum için yine 

bir barጐnaktጐr, ama sahip olduᇰu anlam ve ifade gün geçtikçe dönemin getirdiᇰi 

etkilerle varolan anlamlarጐ tekrar sorgulanmakta, eleᗰtirilmekte, hayal edilip 

tasarlanmakta ve ona göre tekrar ᗰekillenmektedir.

2.2. Zaman ve Gelecek Kavramጐ

‘…Zamanጐn ve uzayጐn özü harekettir, çünkü evrensel olandጐr. 

Bunlarጐ kavramak, özlerini kavramጐn biçimi içinde dile 

getirmektir…’ Hegel (Bozkurt, 2005)

Hegel zamanጐn özünü hareket olarak nitelendirmiᗰtir. Hareketin hጐzጐ, zamanጐn hጐzጐnጐ 

da etkilemektedir. Günümüzde hareketin en etkili kaynaklarጐndan biri teknoloji 

olmuᗰtur, yaᗰamጐn kendisi içinde bir dinamizm doᇰurmuᗰ, daha sonra bu dinamizmi 

her geçen gün yaᗰadጐᇰጐ deᇰiᗰimlerle daha da hጐzlandጐrmጐᗰtጐr. Duraᇰan olan birçok 

ᗰeye hareket katmጐᗰtጐr. Özellikle endüstri devrimi sonrasጐ konut mekanጐnጐn 

üretiminde Modernizmi bir makineye dönüᗰtürmüᗰtür. Üretime ve yaᗰama kattጐᇰጐ 

dinamizm toplumla paralellik göstermiᗰ, toplumsal yapጐ da hጐzlጐ bir deᇰiᗰim içine 

girmiᗰtir. Toplumsal yapጐdaki deᇰiᗰimin hጐzጐnጐn mekana farklጐ yansጐmalarጐ olduᇰu 

özellikle insan hayatጐnda birincil önceliᇰe sahip olan konut mekanጐnda da 

gözlemlenmektedir.

Zaman, yapጐlan konut çalጐᗰmalarጐnda bilimsel bir dayanak oluᗰturmasጐ açጐsጐndan, 

insan yaᗰamጐnጐ ve aktivitelerini anlamakta ve tanጐmlamakta son derece önemli bir 

kavramdጐr. Moore, zaman ve deᇰiᗰim arasጐndaki güçlü iliᗰkiyi ᗰöyle dile getirmiᗰtir: 

‘ne zaman olmadan deᇰiᗰim, ne de deᇰiᗰim olmadan zamanጐn algጐlanጐᗰጐ mümkündür. 

En azጐndan, zamanጐn birimsel olarak tespit edilmesi için, esas olarak tekrarlanan bir 

devinim olmasጐ ᗰarttጐr’ (Moore, 1963). Bu nedenle insan yaᗰamጐndaki deᇰiᗰimi ifade 
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etmek için, zamansal süreçte yaᗰanan devinimleri ortaya koymak önem taᗰጐmaktadጐr. 

Werner, Altman ve Oxley (1985) zamansal süreklilik içerisinde yaᗰamla ilgili önemli 

sጐnጐflandጐrmalar yapmጐᗰlardጐr. Onlar’ጐn tanጐmlamasጐna göre, evler lineer, dairesel ve 

spiral zamanጐn geçici özelliklerini barጐndጐrmaktadጐr. Lineer zaman geçmiᗰ, ᗰimdi ve 

gelecek sürekliliᇰini içermektedir. Dairesel ve spiral zaman rutin ve tekrar eden 

aktivitelere ve anlamlara dayanmaktadጐr. Bu daireler potansiyel olarak günlük, 

haftalጐk, aylጐk, yጐllጐk veya diᇰer baᗰka düzenli ve yarጐ düzenli yaᗰam ᗰekillerini tekrar 

etmektedir (Turgut & Ünügür, 1997). 

Dovey, konutun anlamጐndaki geliᗰimiyle, bir ev kavramጐ haline gelmesindeki 

dinamik süreci vurgulamaktadጐr. Zamanጐ, konut mekanጐnጐn anlamጐnጐ ve sahip olduᇰu 

temel dinamizmi, deᇰiᗰimi anlamak için önemli bir boyut olarak görmektedir. Konut 

mekanጐ ve uzamsal kullanጐmጐ, sosyo-kültürel ve geçici beklentileri yansጐtmaktadጐr. 

Zaman, deᇰiᗰimleri konut kavramጐna iki deᇰiᗰik yoldan taᗰጐmaktadጐr. Birincisi, 

insanlarጐn kendi yaᗰam döngülerinin rotasጐndaki kendi konutlarጐnጐ ifade ettikleri fikir 

ve deᇰerlerdeki deᇰiᗰimlerdir. ጀkinci yol, zaman içerisinde konut sakinleri ve konut 

yerleᗰimini etkiyen sosyal ve ailesel içerikteki deᇰiᗰimdir (Dovey, 1985). 

Konutlar zamanጐn en önemli ᗰahitleri olmuᗰlardጐr. Konutun zaman içerinde gerek 

biçimsel, gerekse mekansal kullanጐmጐ üzerine okuma yapmak bile mümkündür. 

Altman, kültür ve mekan etkileᗰimi sürecindeki konut mekanጐnጐn, insan ve çevresi 

arasጐndaki dinamik, akጐcጐ ve deᇰiᗰen iliᗰkileri yansጐtan zamansal nitelikleri de 

taᗰጐmakta olduᇰunu ifade etmiᗰtir (Wegner ve diᇰerleri, 1985).

Kiᗰinin mekan algጐlayጐᗰጐ, özellikle ev mekanጐnda daha büyük bir anlam ve önem 

taᗰጐmaktadጐr. Bachelard, mekanጐn sጐkጐᗰtጐrጐlmጐᗰ zaman içerdiᇰini ve evin bellek için 

her ᗰeyden daha önemli olan bir mekan olduᇰunu vurgulamጐᗰtጐr. Evi, insanlጐᇰጐn 

düᗰüncelerinin, anጐlarጐnጐn ve düᗰlerinin en büyük bütünleᗰtirme güçlerinden biri 

olarak tanጐmlamጐᗰtጐr. Çünkü ‘düᗰ görmeyi ve hayal etmeyi o mekanda öᇰrenmiᗰizdir’ 

ᗰeklinde ifade etmiᗰtir (Harvey, 1997).

Güney, mimarlጐᇰጐ, insanlጐᇰጐn, toplumlarጐn ve bireysel düzlemde mimarlarጐn varoluᗰ 

yönelimlerini yansጐtma süreci olarak tanጐmlamaktadጐr ve bugünün mimarlጐk 

ortamጐndaki çoᇰulcu görünüme dair yapጐlacak olan çözümlemelerin, ancak zamanጐn 

kavranጐᗰlarጐ ile açጐklanabileceᇰini ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak da, 

zamanጐn kavranጐᗰ ᗰekli, insanlar tarafጐndan yaratጐlan gerçekliklerle biçimlenmektedir. 
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Mimar zamanጐ, kendi düᗰünce nesnesinin içine yerleᗰtirmekte ve zaman, mimarlጐk 

nesnesinde yaratጐlጐrken, mimarlጐk nesnesi, zamanጐ biçimlendirmektedir. 

Sonluluk/sonsuzluk, kalጐcጐlጐk/geçicilik, eᗰzamanlጐlጐk, süreklilik, sጐçramalጐ süreklilik, 

dün, bugün, yarጐn, geçmiᗰ, ᗰimdi, gelecek, insanlጐᇰጐn zamanlarጐdጐr ve mimarlጐk, 

insanlጐᇰጐn kurgusu olan zamanlarጐ mimari gerçekliᇰi içine yerleᗰtirme yoluyla 

zamanጐn gerçeklik halini almasጐnጐ saᇰlamaktadጐr (Güney, 2003).

Sey’e göre, bir sürecin takipçisi olup onun sürekliliᇰini korumak ve geleceᇰi 

öngörülü bir ᗰekilde planlamak, hem mimar için, hem de ürünün fonksiyonel 

kullanጐᗰlጐlጐᇰጐ açጐsጐndan önemli bir kriterdir. Gelecek öngörülmesi, öngörünün ilgili 

olduᇰu alana iliᗰkin stratejik planlarጐn yapጐlabilmesi için gerekli olan bir çabadጐr. 

Kullanጐlan yöntemin bilimsel ve sistematik bir yol izlemesinin, öngörüyü diᇰer 

mistik kavramlardan ayጐrmakta ve gerçekçilik boyutu kazandጐrmakta olduᇰunu ifade 

etmiᗰtir. Özellikle son yüzyጐlda geleceᇰi bilme arzusu bütün dünyada daha da 

artmጐᗰtጐr. Bu arzunun en büyük tetikçileri teknoloji ve bilimdeki hጐzlጐ geliᗰmeler ve 

bunlarጐ izleyen toplumsal deᇰiᗰmeler olmuᗰtur. Sey’e göre, bu hazጐrlጐklarጐ yapmak 

baᗰtan kazanጐlan bir zafer niteliᇰi taᗰጐmaktadጐr. ጀnsanlar gelecekte kendilerini 

bekleyen yaᗰam biçimlerini ve mekanlarጐnጐ bilmek istemekte ve merak etmektedirler. 

Konut mekanጐnጐ tasarlarken, öngörüsel yaklaᗰጐmlarጐnda daha bilimsel ve sürekli bir 

yöntem izleyen mimarlar, projelerinin gerçekçi ve uzun soluklu bir hayat 

kazanmasጐnጐ saᇰlamaktadጐrlar. Özellikle küreselleᗰme ጐᗰጐᇰጐnda artan tüketim merakጐ 

yeni bir buluᗰun bile çok hጐzlጐ tüketilmesine ve eskimesine sebep olmaktadጐr. Bu 

noktada mimarጐn kazanacaᇰጐ baᗰarጐnጐn tüketime direnen, geleceᇰe hitap eden eserler 

çጐkarmak olduᇰunu ifade etmektedir (Sey, 2005). 

“Evrensel söylemin özü, zamanጐn dili ya da sürekliliᇰin dili olmalጐ.” 

(Conrads, 1991)

Conrads, günümüzün önemli bir olgusu olan evrenselliᇰin, gelecekte konutta nasጐl 

bir etki yaratacaᇰጐ sorusunun cevabጐnጐn, zaman ve sürekliliᇰin içinde gizli

olabileceᇰini ifade etmiᗰtir. Mimari algጐlayጐᗰ açጐsጐndan da önemli olan ‘zaman’ ve 

‘süreklilik’ kavramlarጐ, toplumu geleceᇰin evrensel konut diline götürebilecek 

önemli öngörüsel yaklaᗰጐma ipuçlarጐ saᇰlamaktadጐr. Bu nedenle, tez kapsamጐnda 

gelecek için tasarlanan ve alternatif yaᗰam modelleri sunan konut projelerinde 

kavramsal altyapጐnጐn öngörülmesi belli bir zaman dilimi ele alጐnarak, kavramlarጐn 
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zamanጐn sürekliliᇰinde, deᇰiᗰimi ve dönüᗰümleri üzerinden gidilecek, bu süreklilik 

içerisinde evrensel bir okuma yapጐlmaya çalጐᗰጐlacaktጐr.

2.3. Deᇰiᗰim - Dönüᗰüm ve Konut Kavramጐ

"Deᇰiᗰmeden baᗰka hiçbir ᗰey kalጐcጐ deᇰildir"  (Herakleitos, Yunan 

filozofu)

Güvenç, yaratጐlጐᗰtan bu yana yaᗰamጐn ve kültürlerin deᇰiᗰmeyen tek kuralጐnጐn 

deᇰiᗰim ve süreklilik olduᇰunu ifade etmiᗰtir. Bireyler ve topluluklar, kavimler, 

devletler gelip geçmiᗰ, bunun yanጐnda kültürler ve uygarlጐklarጐn sürekliliᇰini 

koruduᇰunu, bunu da deᇰiᗰerek baᗰarabildiᇰini, bunun yanጐnda süreklilik olgusunun 

ancak deᇰiᗰim yoluyla ya da süreciyle gerçekleᗰtiᇰinin savunulabilineceᇰini de 

belirtmiᗰtir (Güvenç, 2002).

Moore, en basit ᗰekilde ‘deᇰiᗰim’ duyumunun, önceki ve sonraki arasጐndaki farklጐlጐᇰጐ 

algጐlamayጐ saᇰladጐᇰጐnጐ ifade etmiᗰtir. Ona göre deᇰiᗰimi, zaman konseptinden ayrጐ 

düᗰünmek söz konusu deᇰildir. Herhangi bir toplum veya kültür için ‘deᇰiᗰim’ sጐk 

sጐk ve süreklidir. Deᇰiᗰimler ne geçici ne de mekansal olarak izole edilemez, sጐralጐ 

bir zincir halinde geliᗰmektedir. Deᇰiᗰim, yeniden yapጐlanmanጐn yavaᗰ aᗰamalarጐ

tarafጐndan takip edilen, bütün bölgeler ve sanal dünya boyunca yansጐtmaya uygun

sonuçlarጐdጐr. Böylece, çaᇰdaᗰ deᇰiᗰim her yerde olasጐdጐr ve sonuçlarጐ her yerde 

önemli olabilmektedir (Moore, 1963),

Deᇰiᗰimin sጐradan olaylarጐ, bireysel deneyimleri ve modern dünyadaki toplumlarጐn 

fonksiyonel beklentilerini büyük bir alanda etkilemektedir. Buna sebep, sanal olarak 

yaᗰamጐn hiçbir niteliᇰinin deᇰiᗰimin beklentisinden ve normalitesinden muaf 

kalamamasጐdጐr. Sosyal hayatጐn birçok özelliᇰi gün ve gün hatta yጐl ve yጐl süreklilik 

göstermez. Bu hareketin devamlጐ örnekleri, neredeyse yarጐn, dün ve bugün gibi aynጐ 

olacaktጐr, bir sonraki sene neredeyse bu sene ve geçen senenin aynጐsጐ olacaktጐr. Diᇰer 

özelliklerin çoᇰu deᇰiᗰir, ancak sጐrayla ve tahmin edilen yol ve miktara yakጐn bir 

deᇰiᗰim yaᗰanጐr. Bu eᇰilim için, yakጐn derece olarak bugünden farklጐ, bugün dünden 

farklጐ ve gelecek sene bu eᇰilimi sürdürmesi, önceki senelik karᗰጐlaᗰtጐrmalarጐn 

belirtileriyle beklenir (Moore, 1963). Bu nedenle geleceᇰi öngörürken bu süreklilik 

içerisinde düᗰünmek ve geçmiᗰten koparmamak doᇰru bir yöntem olacaktጐr.
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Dener, var olmanጐn aslጐnda deᇰiᗰimin ta kendisi olduᇰundan bahseder ve konutu bir 

organizma olarak nitelendirir, ki bu organizma varlጐᇰጐnጐ sürdürebilmek için 

biçiminden baᇰጐmsጐz bir ᗰekilde deᇰiᗰmeye muhtaçtጐr. Deᇰiᗰme, herhangi bir 

büyüklükteki bütünün farklጐlaᗰmasጐ, bir önceki konuma göre farklጐ bir hal almasጐdጐr. 

Farklጐ bir hal alጐᗰ, bütünün içeriᇰinde, bütünün anlatጐmጐnda veya her ikisinde birden 

olabilmektedir. Organizma, canlጐ maddeleri özümlemekte, iᗰe yaramayanlarጐ dጐᗰarጐ 

atarak, hücrelerini tazelemektedir. Konut da bir organizma olarak sürekli deᇰiᗰim 

içerisindedir. Bu durum, hem onun hem de ona muhtaç olan toplumun sürekliliᇰi için 

gereklidir. Bu süreklilik içerisinde sahip olduᇰu kavramsal altyapጐyጐ özümleyerek 

geliᗰtirmek, gereksizlerden soyutlanmak ve deᇰiᗰen toplum yapጐsጐ, yaᗰayጐᗰጐ, anlam 

ve ihtiyaçlarጐyla birlikte kendini yenilemek durumundadጐr. Bu onun doᇰasጐnda vardጐr 

ve var olmasጐ için bir gerekliliktir (Dener, 1994).

"...az çok uzun bir zaman sonunda, bu bedenin maddesi tamamen 

yenilenir, baᗰka madde atomlarጐ ile deᇰiᗰtirilir; öyle ki her organik 

varlጐk hem hiç deᇰiᗰmez, hem de bir baᗰkasጐdጐr." (Engels, F.. 1977) 

Deᇰiᗰim bilimsel anlamda da gerçekliᇰi inkar edilmez, temel bir yaᗰam kuralጐ olarak 

kabul görmektedir. Var olmak, deᇰiᗰmeyi gerektirir, fakat konutun toplumsal 

olgularጐ, tabularጐ, gelenek ve kültürü içerisinde barጐndጐrdጐᇰጐ için diᇰer mekanlara göre 

deᇰiᗰimini daha temkinli ve kontrollü halde sürdürdüᇰü gözlemlenmektedir. Son 

dönemde her alanda yaᗰanan hጐzlጐ deᇰiᗰimin özellikle toplumsal boyuta ulaᗰmasጐ, 

konutun bu deᇰiᗰim karᗰጐsጐnda direniᗰini kጐrmaya baᗰlamጐᗰtጐr. Fakat bu kጐrጐlma son 

derece yavaᗰ ve yine belli sጐnጐrlarda yaᗰanmaktadጐr. Konut kavramsal olarak, mekan 

organizasyonu veya biçimsel olarak deᇰiᗰime uᇰramaktadጐr ve gelecekte de bu 

deᇰiᗰim belki daha da hጐzlanacaktጐr, fakat konut hala toplum için hayati bir barጐnma 

aracጐ olmaya ve bir yuva olarak varlጐᇰጐnጐ sürdürmeye devam edecektir. Engels’in 

ifadesine istinaden, organik bir varlጐk olarak konut, hiçbir zaman toplum ve birey 

için sahip olduᇰu hayati anlamጐ yitirmeyecektir ancak sürekli olarak deᇰiᗰerek baᗰka 

kavramsal ve biçimsel kimliklerle varlጐᇰጐnጐ sürdürmeye devam edecektir.

Yaᗰamጐn doᇰal döngüsünde, deᇰiᗰen dünya ve çehresi yanጐnda, kavramlar sürekli 

olarak deᇰiᗰime ve dönüᗰüme uᇰramaktadጐr. Kavramlarጐn gerek yaᗰamdaki, gerek 

zihinlerdeki, gerekse literatürdeki bilimsel anlamlarጐ da bu deᇰiᗰimi doᇰal bir süreç 

olarak yaᗰamaktadጐr. 
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2.4. Alternatif Yaᗰam Modeli Kavramጐ

‘Alternatif’ kelimesi sözlük anlamጐ olarak; sadece bir tanesi seçilmesi söz konusu 

olan iki veya daha fazla seçeneᇰin sunumu durumudur (http://tr.wikipedia.org/wiki). 

Sahip olunanጐn veya mevcut olanጐn haricinde farklጐ olarak sunulan seçenek yada 

seçenekler alternatifi tanጐmlamaktadጐr.

‘Yaᗰam’, genel anlamda, kültürel yapጐlara baᇰlጐ olmakla birlikte, tüketim 

baᇰlamጐnda  eᗰyayጐ, mekanጐ ve zamanጐ kullanጐᗰ biçimidir. Bir baᗰka ifadeyle bir 

ᗰeyler üretmekten çok kullanma ve tüketme biçimleridir (Chaney, 1996).

‘Model’ kelimesi sözlükte ‘karmaᗰጐk bir oluᗰumun veya sürecin en temel ifadesi’, 

‘teorik tanጐm’, ‘temsili biçim yada örnek’, ‘ürün tipi’, ‘kalጐp’, ‘prototip’… gibi çeᗰitli 

tanጐmlamalara sahiptir. (http://www.elook.org/dictionary/model.html)

Daha bilimsel platformda model, ‘bir sistemin deᇰiᗰen koᗰullar altጐndaki 

davranጐᗰlarጐnጐ incelemek, kontrol etmek ve geleceᇰi hakkጐnda varsayጐmlarda 

bulunmak amacጐyla elemanlarጐ arasጐndaki baᇰlantጐlarጐ kelimeler veya matematiksel 

terimlerle belirleyen ifadeler topluluᇰuna denmektedir’. Her modelin kuruluᗰ amacጐ, 

belirli bir ekonomik sistemi yönetmekle görevli kiᗰi veya kiᗰilere (karar vericiye) 

mümkün karar seçeneklerini sunmak, bunlarጐn sonuçlarጐnጐ belirlemek ve 

karᗰጐlaᗰtጐrmalar yapmaktጐr. (http://akademik.maltepe.edu.tr/~causlu/Yoneylem/)

‘Model’ için baᗰka bir bilimsel tanጐmlama; ‘gerçek dünyadaki bir olayጐn, sürecin 

veya birimlerden oluᗰan ve birimleri arasጐndaki iç iliᗰkiler yanጐnda çevre ile dጐᗰ 

iliᗰkilere göre iᗰleyen bir sistemin belli bir anlatጐmጐna model denmektedir’. 

(http://science.ankara.edu.tr/~ozturk/sistem.doc) 

Gausa, yapጐ formunun oluᗰturulmasጐnda etkin iki dinamik yöntem tanጐmlamaktadጐr. 

Bunlardan biri, kendine özgü, kiᗰisel ve alጐᗰጐlmamጐᗰ plastik bir dünyanጐn inᗰasጐna 

dayanan, optimistik yaklaᗰጐmlara dayalጐ formlar; diᇰeri ise çaᇰdaᗰ fiziksel ve kültürel 

mekanlarጐn yorumlanጐp, doᇰrudan iliᗰki kurularak oluᗰturulmuᗰ, teorik ᗰemalara 

dayanan formlardጐr. Ancak bu iki yöntemde, formu bir kompozisyondan ziyade, bir 

model olarak kurgulanጐp tasarlamanጐn daha açጐk ve engin bir sonuç vereceᇰini 

vurgulamጐᗰtጐr. Biçimsel olarak kurulmuᗰ bir kompozisyon, Gausa’ya göre, kapalጐ ve 

kጐsጐtlayጐcጐ, teorik olarak yapጐlandጐrጐlmጐᗰ sistemler ise açጐk ve sጐnጐrsጐzdጐr (Gausa, 

1998).
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Pensilvanya Üniversitesi’nde bilim tarihi üzerine çalጐᗰmalar yapan  Dr. Donald E. 

Simenek, bilimsel çalጐᗰma kapsamጐnda üretilen yeni bir modelin, belirgin olarak yeni 

kavramlar içeriyor ise, daha sonraki ilerlemeler için önemli uyarጐcጐlar temin 

edebileceᇰini ifade etmiᗰtir. Yeni modeller, düᗰüncelerin rahat alጐᗰkanlጐklarጐndan 

kurtarጐlጐp, doᇰayጐ yeni yollarla ve yaratጐcጐlጐkla düᗰünülmesi yolunda fikirler

saᇰlayabilmektedir. Bu, eski modellerin içeriklerinin yanlጐᗰ olduᇰu veya yenilerden 

daha kötü olduᇰu anlamጐna gelmemektedir.  Sadece yeni model kavramlarጐ

gelecekteki geliᗰmelere daha uyumlu ve üretken olabilmektedir.

(http://www.lhup.edu/~DSIMANEK/scimeth.htm)

Tez kapsamጐnda, ‘alternatif yaᗰam modeli’ kavramጐ ‘günümüzde var olan ve 

içerisinde geleneksel modelde yaᗰanጐlan konutlara seçenek sunabilecek ve bireylere

içinde yaᗰamak zorunda olunan deᇰil de bireysel tercih ve ihtiyaçlara doᇰrultusunda

yapጐlandጐrጐlmጐᗰ yaᗰam modeline göre yaᗰamak istenilen, var olan yaᗰantጐlara farklጐ 

seçenek olabilecek’ bireysel yaᗰam prototipleri olarak ele alጐnmaktadጐr. Bu altyapጐda 

üretilmiᗰ konutlarጐn hem klasik konut anlayጐᗰጐna hem yaᗰam ᗰekillerine getireceᇰi 

yeni kavramlarጐn aslጐnda yaᗰama gelecekte neden ve nasጐl bir yön vereceᇰi, ya da 

verilmek istenildiᇰi konusunda önemli ipuçlarጐ içerdiᇰi düᗰünülmektedir. 

Cazenave, yeni geliᗰim gösteren bir alan olan alternatif yaᗰam tarzጐ araᗰtጐrmalarጐnጐ, 

bir anti-sosyal strüktür eᇰilimi (önyargጐ) olarak ileri sürmektedir. Bu eᇰilim (trend), 

alternatif yaᗰam biçimlerinin teorik tabanlጐ sosyal bilimlerinin keᗰfedilmesiyle 

baᗰlamakta ve ifade bulmaktadጐr. Sosyal strüktürel ᗰartlar mahremiyetin, evliliklerin 

ve ailelerin parçalanmasጐnጐ ve alternatif yaᗰam tarzlarጐnጐn seçilmesine sebep olmasጐnጐ 

içermektedir. Alternatif yaᗰam ᗰekilleri, bireysel özgürlük ve seçimle iliᗰkili 

tanጐmlamalar Amerikan toplumunun sosyal, ekonomik ve politik durum deᇰiᗰ 

tokuᗰunu yansጐtan ve güçlendiren ifadelerdir. Cazenave, alternatif yaᗰam ᗰekillerinin, 

bir sosyal bilim haline dönüᗰmesinin ancak toplum tarafጐndan ‘bireysellik’, 

‘kurumsallጐk’ ve tarihi dinamiklerin tamamen anlaᗰጐlmasጐ ve ‘mahremiyet’, ‘evlilik’ 

ve ‘aile hayatጐ’ndaki alternatiflerin varlጐᇰጐnጐn ve uygulanabilirliᇰinin belirlenmesiyle 

mümkün olduᇰunu ileri sürmektedir (Cazenave 2005).

Birçok uluslar arasጐ araᗰtጐrma enstitüsünün üzerinde durduᇰu konu, birey, konut ve 

çevresinin geliᗰtirilmesinde kiᗰisel ihtiyaç ve tercihlerin referans alጐnmasጐ üzerinedir. 

Bu konu üzerine birçok çalጐᗰma yapጐlmakta, gelecekte yaᗰam ile ilgili birçok bilimsel 

ve altyapጐsal modeller üretilmektedir.



14

TTS (Work Efficiency Institute) Enstitüsü’nde yapጐlan araᗰtጐrmalarda günlük yaᗰam 

ᗰeklinin kavramsal modeli çizilmeye çalጐᗰጐlmaktadጐr. Korhonen’in üzerinde durduᇰu 

konu da günlük yaᗰamጐn geliᗰtirilebilirliᇰi üzerinedir. ጀçerik, üç nitel boyut ve üç 

aᗰama kullanጐlarak analiz edilmiᗰtir. Nitel boyutlar kullanጐlarak, günlük yaᗰam 

ᗰeklinin kavramsal modelinin üç boyutu açጐklanabilmiᗰtir: aktivitenin hedefi, 

aktiviteye rehberlik eden bilgi ve aktivitenin içerisinde temsil eden etkileᗰimdir. 

Genel gündelik yaᗰamጐn geliᗰimi üç aᗰamada açጐklanmጐᗰtጐr. Bunlardan biri tekrar 

aᗰamasጐdጐr ve bu aktivite verilmiᗰ talimatlar üzerine otomatik kጐlጐnmጐᗰtጐr. ጀkincisi 

uygulanabilir aᗰamadጐr, çabalar genel durumlara uymak için çalጐᗰma metotlarጐna 

uyum saᇰlamak içindir. Günlük yaᗰamጐn yaratጐcጐ ve buluᗰsal durumu, geliᗰtirilmiᗰ 

refah yaklaᗰጐmlarጐ, yeni metotlarጐ ve yetenekleri geliᗰtirmek için arzulanan 

aktiviteleri yansጐtmaktadጐr. Bu aᗰamalarጐ kullanarak, bireysel deneyim, ev ve daha 

geniᗰ topluluk aᗰamalarጐndaki günlük yaᗰamጐn geliᗰtirilmesini ifade etmektedir. 

Farklጐ ev sakinlerinin günlük yaᗰam fonksiyonlarጐnጐ çalጐᗰጐrken, günlük ritmin bir araç 

olarak kullanጐlabilineceᇰi düᗰünülmüᗰtür. Günlük yaᗰam çalጐᗰmasጐ, günlük yaᗰamጐn 

niteliksel beklentilerin ayrጐmጐnጐn anlaᗰጐlmasጐ sonucu, farklጐ organizasyonlarጐn ortak 

çalጐᗰmasጐyla geliᗰtirilmiᗰ yeni modellere ve yaklaᗰጐmlara ihtiyaç duymaktadጐr. 

(Korhonen, 2005)

TTS Enstitüsü’nde yapጐlan çalጐᗰmalar kapsamጐnda, yaᗰlጐlar için yeni bir yaᗰam 

modeli çalጐᗰmasጐ dikkat çekicidir. Adጐ ‘Ball Modeli’ olan bu çalጐᗰma, yaᗰlጐlara sahip 

olduklarጐ kጐsጐtlayጐcጐ yaᗰam ᗰekillerini, dinamik, esnek ve özgür bir yaᗰam modeline 

dönüᗰtürmek için kullanጐlacak bir araç olarak üretilmiᗰtir (Kasanen, 2004).

Ball Modeli geniᗰ kapsamlጐ düᗰünmeyi, dinamik kabulleri ve esnekliᇰi sembolize 

etmek için yaratጐlmጐᗰ bir yaᗰam modeli çalጐᗰmasጐdጐr. Bu model, yaᗰlጐlarጐn refahጐndaki 

ilerleme ve evlerindeki özgür yaᗰamlarጐnጐ desteklemek düᗰüncesi yanጐnda farklጐ 

deᇰiᗰkenleri içeren bir fikirdir. Model, yaᗰlጐlarጐn yaᗰam koᗰullarጐnጐ kavramak için bir 

formül üretmek, yeni bir bilgi tanጐmlamak hatta yeni bir fikir yaratmak gibi çeᗰitli 

yöntemlerde kullanጐlabilinmektedir. Modelde, ‘aktiviteler, kaynaklar, nitelikler ve 

olasጐlጐklar’ olmak üzere dört ana deᇰiᗰken tanጐmlanmጐᗰtጐr (ᗠekil 2.2). ‘Aktiviteler’, 

ana ve destekleyici olmak üzere iki çeᗰittir. Ana aktiviteler yemek yemek, giyinmek 

gibi herhangi biri adጐna yapጐlamayacak olanlardጐr. Destekleyici aktiviteler ise, biri 

adጐna servislerin üstlenebileceᇰi aktivitelerdir. Konut içerisinde ve çevresinde 

aktiviteler, ev sakini ve çevresi arasጐndaki etkileᗰim olarak varsayጐlmakta ve 
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‘kaynaklar’ olarak tanጐmlanmaktadጐr. Konut içerisinde ve çevresindeki kaynaklar 

genellikle fiziksel ve nesneldir. Servis kaynaklarጐ, özel ve kamusal servis 

saᇰlayጐcጐlarጐndan saᇰlanmakta ve çeᗰitlilik göstermektedir (Kasanen, 2004).

Ball Modeli, yaᗰlጐlar için önemi büyük olan yerleᗰim yerlerini ‘habitatlarጐ’, 

çevrelerini ve servislerinin kalitelerini ileriye taᗰጐmaktadጐr.  Bu Model için 

tanጐmlanmጐᗰ ‘Özellikler’ estetik, rahatlጐk, iᗰlevsellik, güvenlik ve gizlilik olmuᗰtur. 

Model fiziksel, duyumsal, kavramaya yönelik yeteneklerini göz önünde 

bulundurmaktadጐr. ጀkamet etmek, çevre ve servisler deᇰiᗰkenlerin ortak çerçevesini 

oluᗰturmakta, ancak vurgu ve detaylar çeᗰitlilik göstermektedir. (Kasanen, 2004)  

ᗠekil 2.2 Yaᗰlጐlar için sጐnጐrsጐz Yaᗰam Modeli – Top (Ball) Modeli (Kasanen, 2004)

‘Geleceᇰin Konutu’ üzerine yoᇰun ve güncel çalጐᗰmalar yapan bir baᗰka kurum ise 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsüdür (MIT). House_n, MIT Mimarlጐk Bölümü’nün 

yeni teknolojilerin, malzemelerin ve tasarጐm stratejilerinin, yaᗰamጐn karmaᗰጐklጐᇰጐna 

uyum saᇰlayacak dinamik, geliᗰen mekanlar yaratmakta nasጐl kullanጐlacaᇰጐnጐ 

araᗰtጐrmak üzere kurulmuᗰ bir bölümüdür. Araᗰtጐrmacጐlar, insanlarጐn evlerinde 

yaᗰadጐkça ortaya çጐkan ve çጐkacak ihtiyaçlarጐnጐ karᗰጐlamaya yönelik, yenilikçi ürün 

ve servislerin yaratጐlmasጐnጐ destekleyecek metodolojileri, teknolojileri ve yeni 

fikirleri yaratmaya çalጐᗰmaktadጐr (architecture.mit.edu/ house_n).

House-n’ in odaklandጐᇰጐ alanlarጐn her biri, diᇰerinin baᇰlamጐnda tanጐmlanan 

alanlardጐr. Geleceᇰin konutunda yeni teknoloji ve mimari tasarጐmጐn özenli 

birlikteliᇰinden yarar saᇰlamak için kullanጐlacaktጐr.

OLASILIKLAR

AKTጀVጀTELER

NጀTELጀKLER

KAYNAKLAR
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1. Nesiller boyu (Trans - jenerasyonel Ortamlar): tüm yaᗰ gruplarጐnጐn farklጐ 

ihtiyaçlarጐna cevap verecek bütünleᗰmiᗰ tasarጐm ve teknoloji çözümleri geliᗰtirmek.

2. Adapte Edilebilir, Kiᗰiselleᗰtirilebilir Ortamlar: Kolay uyum saᇰlayan dijital ve 

fiziksel altyapጐyጐ konut ortamጐnጐn iskeletiyle bütünleᗰtirmek; yüksek kalitede 

üretilmiᗰ yapጐ bileᗰenlerini yüksek seviyede kiᗰiselleᗰtirmeye izin vermek için konut 

tasarጐmጐ ve inᗰaat ile birleᗰtirmek.

3. Etkileᗰimli Kullanጐcጐ Arayüzü Ortamlarጐ: insanlarጐn neler yaptጐᇰጐnጐ görmek 

amacጐyla konuta yerleᗰtirilmiᗰ algጐlayጐcጐlarጐ kullanmak için hesaplamaya yönelik 

algoritmalar geliᗰtirmek; bu algoritmalarጐ var olan konut ürünlerinin daha iyi 

tasarጐmlarጐnጐ olanaklጐ kጐlmak için kullanmak, ürün ve servislerin yeni tiplerini 

modellemek ‘prototipleᗰtirmek’.

4. Hayat boyu Buluᗰ ve Öᇰrenen Ortamlar: Günlük yaᗰamጐ çocuklar ve yetiᗰkinler 

için eᇰitimle birleᗰtirerek; okul, konut ve iᗰyerindeki geleneksel öᇰrenme 

ortamlarጐnጐn konutun yeniden icadጐyla nasጐl etkileneceᇰini araᗰtጐrmak.

5. Sürdürülebilir Ortamlar: Kaynaklarጐn korunmasጐnጐ saᇰlayacak yapጐ bileᗰenleri ve 

yeni dijital ara-yüzler geliᗰtirmek, çevre dostu ve sürdürülebilir konutlar tasarlamak.

6. Toplum Ortamlarጐ: isteᇰe baᇰlጐ taᗰጐmacጐlጐk ve e-ticaret mallarጐnጐn daᇰጐtጐmጐna dair 

yeni yöntemler gibi yeni teknoloji ve sistemlerin toplumlarጐn biçimini nasጐl 

etkileyeceᇰini araᗰtጐrmak.

7. Mimari Tasarጐm ve Canlandጐrma Ortamlarጐ: Tasarጐm ortamlarጐnጐ hጐzlጐ biçimde 

simule etmek ve fiziksel inᗰaattan önce kullanጐcጐ ihtiyaçlarጐna uyarlamak için ileri 

teknolojiyi kullanmak (Larson, 2005).

Hall’a göre, diᇰer sanayilerin ortaya koyduᇰu seri uyarlama metodu benimsenirse, 

MIT araᗰtጐrmacጐlarጐnጐn da tartጐᗰtጐᇰጐ bir konu olan konut yapጐm endüstrisi dönüᗰüme 

uᇰratጐlabilinir olasጐlጐktadጐr. Örnek olarak; birçok bilgisayar firmasጐ, web sitesi 

menüsünden, PC müᗰterilerine tercih ettikleri boyutlarda hard-drive, monitör tipi ve 

bellek seçmelerine olanak saᇰlamaktadጐr. Bu parçalar saha sonra mevcut birçok 

parçayጐ bir araya getirilip birkaç gün içerisinde ulaᗰtጐrጐlmaktadጐr.  Konut inᗰaatጐnda 

böyle bir tekniᇰin uygulanmasጐ, müᗰteri-tasarጐm sürecini büyük ölçüde daha üst 

seviyelere taᗰጐyabilir bir durum ortaya koymaktadጐr (Hall, 2002).
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(Öznel Tercihler)

 (Nesnel Tercihler)  

ᗠekil 2.3. Kendi Evini Tasarlama Modeli (Hall, 2002)

Web tabanlጐ tercih edilmiᗰ bir makine konut alጐcጐlarጐnጐ bir diyalog içerisinde, birçok 

soru, tasarጐm oyunlarጐ ve diyagramlara taᗰጐyacaktጐr. Bu müᗰteri ve mimar arasጐnda 

tahmini olarak ideal bir diyalog olacaktጐr. Saptanmጐᗰ temel etkenler (bütçe, ikamet 

edeceklerin sayጐsጐ ve yaᗰlarጐ, çalጐᗰma alጐᗰkanlጐklarጐ, yemek piᗰirme alጐᗰkanlጐklarጐ…

gibi) , tercih edilen makine daha kiᗰisel tercihlerin tespit edilmesini deneyecektir. 

Örnek olarak, farklጐ iç mekanlarጐ gösterebilecek, daha sonra müᗰteriye seçmesini 

isteyecek ve onun daha tercih edilebilir hale gelebilirliᇰi üzerine sorular (aydጐnlatma, 

renk, detay, konfor hissi, güvenlik…) soracaktጐr (Hall, 2002).

2.5. Geleceᇰin Konutu Kavramጐ

Helsinki Sanat ve Tasarጐm Üniversitesi’nin Geleceᇰin Evi Enstitüsü, kullanጐcጐnጐn 

bakጐᗰጐyla geleceᇰin konutunu, yaᗰamጐnጐ ve konut çevresini planlamaktadጐr. Proje 

1997 de baᗰlamጐᗰ ve 2003 de Helsinki Teknoloji Üniversitesi, VVT Finlandiya 

Teknik Araᗰtጐrma Merkezi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü aralarጐnda olmak 

üzere, birçok alanda uluslararasጐ Yaᗰayan Laboratuar ‘Living Lab’ araᗰtጐrma aᇰጐna 

doᇰru yayጐlma göstermiᗰtir. 
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Geleceᇰin konutu tasarጐmጐnda ana görevlerin arasጐndan biri, insanlarጐn yaᗰam 

ᗰekillerini ve deᇰerlerini tanጐmlamaktጐr. Bireysel ihtiyaçlar etkili olduᇰu gibi, konut 

yapጐsጐnጐn süreçleri ve deᇰer zincirleri deᇰiᗰmek zorundadጐr. Yaᗰam, üretim tabanlጐ 

müstakil konutlar, sጐra konutlar ve apartman bloklarጐndan, kullanጐcጐ tabanlጐ yaᗰam 

konseptlerine uzanmaktadጐr. Geleceᇰin konutlarጐ çeᗰitli, daha sonra kullanጐcጐnጐn 

ihtiyacጐna göre eklenecek, önceden tasarlanmጐᗰ modüller içerecektir (Rönkä, 2003).

Rönkä’ya göre, konut kavramጐ, çevreyle, tüketimle yada kiᗰinin sosyal statüsü, 

sorumluluklarጐ, beklentileri, deᇰerleri ve yaᗰam tarzጐna göre seçilecektir. Belki de 

evin en önemli özelliᇰi, iᗰlevselliᇰi, hareketlerin ve ihtiyaçlarጐn temelinde 

çözülecektir. Evler ve mevcut çevreleri lojistik bir bütün olarak tasarlanacaktጐr. 

Yaᗰlጐlar veya özürlüler için kolay geçiᗰ olarak tanጐmlanan, gelecekte doᇰal bir iᗰlev

olacaktጐr. ጀyi denilecek ideal bir ev, her yaᗰtan insan grubu için uygundur, temiz 

havaya açጐlan dጐᗰ kapጐlarla iyi bir iliᗰkisi vardጐr, ayrጐca aydጐnlጐk, saᇰlጐklጐ, güvenli ve 

ferahtጐr. Bu ideal evin, kullanጐcጐnጐn bireyselliᇰine ve yaᗰam ᗰekillerine dayalጐ olmasጐ, 

kendini diᇰer evlerden farklጐ kጐlacaktጐr (Rönkä, 2003).

Avcጐoᇰlu’ nun ‘olanaklጐnጐn sጐnጐrlarጐnጐ keᗰfetmek için olanaksጐza yol almak gerekir’ 

ᗰeklindeki sözleri ‘alternatiflik’ ve ‘gelecek’ arasጐndaki iliᗰkiyi kavramak için önem 

taᗰጐmaktadጐr (Önal, 2005). Gelecek için olabilirliᇰi veya olanaksጐzlጐᇰጐ tartጐᗰጐlan konut 

projelerinin taᗰጐdጐᇰጐ belirsizlik ve sጐnጐrsጐzlጐk, yaᗰamlara dahil olarak, yeni ve olasጐ 

alternatif yaᗰam modellerinde önemli roller oynamaktadጐr. Sጐnጐrlarጐ çizilmiᗰ ve 

olabilirliᇰi her zaman gözetilmek suretiyle, kጐsጐtlanarak üretilen projeler,  gelecekte 

alternatif olma özelliᇰinden çok tekrar edilen ürünler haline dönüᗰecektir, bu bununla 

birlikte olanaklጐlarጐn sጐnጐrlarጐ da belirlenmiᗰ olacaktጐr. 

Rönkä, çok kültürlü ve uluslararasጐ beklentilerin, kendi mücadelelerini geleceᇰin 

evine ve iç mimarlጐᇰa taᗰጐmakta olduᇰunu ifade etmektedir. O’na göre servislerin 

içeriᇰi, konutlara önerilen özel servislerden günlük servislere doᇰru deᇰiᗰecektir. 

Yaᗰlጐ ve engelliler için zorunlu, kolay yaᗰam servisleri gelecekte herkes için hazጐr 

olacaktጐr. Bütün bu servislerin kullanጐmጐ kolay, kullanጐᗰlጐ ve güzel olduᇰu sürece, 

baᗰarጐsጐnጐ garantileyecektir. Geliᗰimin ve düᗰünmenin yeni çeᗰidi, yüksek kalite 

konut örnekleriyle sonuçlanabilecektir. Yeni teknolojiler konut binasጐnda yeni 

platformlar kazanacaktጐr. Bunun sonucu olarak, evler profesyoneller tarafጐndan tamir 

edilmek zorunda kalacaktጐr. Tasarጐmcጐ teknik detaylardan sorumludur, ancak gelecek 

kullanጐcጐlarጐ yaᗰam deᇰerlerinden sorumlu olacaktጐr (Rönkä, 2003).
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Güzer, mimarlጐkta ‘gelecek’ düᗰüncesinin itici gücünü aᇰጐrlጐklጐ olarak teknolojinin 

oluᗰturduᇰunu vurgulamጐᗰtጐr. ‘Yeni’, yani gerçek anlamda modern yapጐ ile, yapጐm 

süreçlerinde teknoloji kullanጐmጐnጐn maksimum seviyeye çጐkarጐlmasጐ düᗰüncesi, adeta 

özdeᗰ anlamlarda kullanጐlmaya baᗰlanmጐᗰtጐr. Teknoloji, Güzer’e göre zaman içinde 

yapጐdaki varlጐᇰጐnጐ aᗰan bir temsiliyet kazanmጐᗰ, doᇰrudan bir dil öᇰesine, bir dጐᗰa 

vurum biçimine dönüᗰmüᗰtür. Buna raᇰmen bugünün mimarlጐk ortamጐ içinde 

teknolojik ifadeyi mimarlጐk dilinin temel öᇰesi olarak kullanan yapጐlarla, teknolojiyi 

uç noktada barጐndጐran yapጐlar arasጐnda mutlak bir süreklilik olduᇰunu 

düᗰünmemektedir. Bu nedenle ‘gelecek’ temasጐnጐn, mimarlጐk ortamጐna farklጐ 

boyutlarጐ ile taᗰጐnmaya, ‘alternatif’ araᗰtጐrmalara zemin oluᗰturmaya devam ettiᇰini 

ifade etmektedir (Güzer, 2000).

Güzer, teknolojinin hakim bir anlatጐm ᗰekli haline gelmesinin, konut mimarisinde 

süreklilikten çok, bir bakጐma yaᗰam ᗰekillerinde kopuᗰlara zemin hazጐrladጐᇰጐnጐ ifade 

etmiᗰtir. Sadece sጐnጐrlanmጐᗰ ve kጐsጐrlaᗰmጐᗰ biçimlerle geleceᇰi tasarlamaya çalጐᗰmak, 

alternatif olarak yapጐ için hiçbir teorik iskelet yapጐlandጐrmamak, yaratጐcጐlጐᇰጐn son 

derece önemli olduᇰu gelecek gibi sጐnጐrsጐz ve sonsuz bir zamansal kavramጐ da 

besleyemeyecektir. Sጐnጐrlarጐ belirgin çizilmemiᗰ, esnek ve teorik sistemler, geleceᇰe 

her zaman alternatif yaᗰam modelleri çizmek için engin ve yaratጐcጐ bir platform 

oluᗰturacaktጐr. Güzer, ayrጐca deᇰiᗰimin yarattጐᇰጐ deᇰerlerin onlarጐ eleᗰtirel bir kültür 

içinde sorgulamaya yönelen alternatif deᇰerlere de zemin hazጐrlamakta olduᇰunu 

vurgulamጐᗰtጐr (Güzer, 2004).

2.6. Bölüm Sonucu

Hጐzla deᇰiᗰen ve geliᗰen dünyanጐn insana sunduᇰu birçok olanaklar eᗰliᇰinde bize 

uzak gibi görünen, gelecek için sunulan ve gerçekleᗰmesi tartጐᗰmalጐ olan projelerin 

günümüzde gerçekleᗰmiᗰ bir ᗰekilde belirmesi artጐk geleceᇰin aslጐnda gün geçtikçe 

eskisinden daha hጐzlጐ bir ᗰekilde yakጐnlaᗰtጐᇰጐ konusunda önemli bir iᗰaret teᗰkil 

etmektedir.

Doᇰal yaᗰam sürecinde sürekli olarak içerisinde bulunduᇰumuz deᇰiᗰim ve dönüᗰüm

döngüsü, baᗰta teknolojinin etkisiyle hጐzጐnጐ arttጐrarak, konuta daha fazla müdahale 

eder olmuᗰtur. Yaᗰam zincirimizin hayati bir parçasጐ olan konut, yaᗰanan toplumsal 

ve bireysel deᇰiᗰim sürecinde, deᇰiᗰen istek ve arzularla, ihtiyaçlarla yeni anlamlar 

yüklenmekte, ancak hiçbir zaman toplum için olan önemini yitirmemektedir.
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Deᇰiᗰimin aynጐ zamanda gelecek için yapጐlan öngörüsel çalጐᗰmalarda sahip olduᇰu 

kavramsal çerçeveye de etki ettiᇰi görülmektedir. Bunun sonucu olarak kavramlar

deᇰiᗰmekte, dönüᗰmekte ve aralarጐndaki etkileᗰim daha da artmaktadጐr. Ancak 

konutun fiziksel durumu birçok etkenden dolayጐ, bu kavramlara ayak uydurmakta her 

zaman geri kalmጐᗰtጐr.

Teknolojiyle gelen dinamizm zamanጐn yaᗰam içerisinde algጐlanጐᗰጐnጐ farklጐ kጐlmጐᗰtጐr, 

insanጐn gelecekle ilgili arzularጐ, meraklarጐ ve kaygጐlarጐ daha da artmጐᗰtጐr. Gelecekte 

bizi nasጐl bir yaᗰam beklediᇰi sorusuna duyulan merak, mimari anlamda konutun bu 

deᇰiᗰim sürecini incelemek için itici bir güç olmuᗰtur. Günümüzün çaᇰdaᗰ mimarlarጐ 

tarafጐndan büyük bir hጐzla üretilen geleceᇰin yaᗰamጐ ve konutu fikirleri ve projeleri,

yaᗰanጐlan hጐzlጐ deᇰiᗰim ve zamanጐn artጐk daha farklጐ algጐlanጐᗰጐndan dolayጐ 

günümüzdeki olabilirliklerini ve gerçekçi tavrጐnጐ arttጐrmጐᗰtጐr. Bu nedenle gelecek 

olarak sunulan yaᗰam modelleri gün geçtikçe daha hጐzlጐ yaklaᗰan gelecek olgusuyla 

doᇰrudan iliᗰkili olduᇰu düᗰünülmektedir.

Birçok uluslar arasጐ araᗰtጐrma enstitüsünün deneysel konut üretiminde üzerilerinde 

çalጐᗰጐlan alternatif yaᗰam modellerinde hedefin bireyin istek ve ihtiyaçlarጐnጐ temsil 

eden belli baᗰlጐ kavramlarጐ geliᗰtirme niteliᇰi taᗰጐdጐᇰጐ görülmektedir. Artጐk sadece 

bireyin barጐnma ihtiyacጐnጐn giderilmesi söz konusu deᇰildir. Günümüzde bu konu 

üzerine birçok çalጐᗰma yapጐlmakta, geleceᇰe örnek teᗰkil edebilecek yeni bilimsel ve 

altyapጐsal alternatif yaᗰam modelleri kavramsal ve fiziksel boyutta geliᗰtirilmektedir.

Geleceᇰin konutu olarak üretilmiᗰ birçok projede içerik olarak yakalanan en önemli 

yaklaᗰጐm, biçim, form ve teknolojinin yanጐnda, bireye ve topluma bugün bir alternatif 

olarak sunduᇰu gelecekte de olabilirliᇰini tartጐᗰtጐᇰጐ yaᗰam modelidir. Bugün 

teknolojik olarak cevap verilebilinen ve uygulanabilirliᇰi inᗰa edilerek kanጐtlanmጐᗰ 

birçok gelecek tabanlጐ konut projesinde sergilenen akጐllጐ sistemlerin yanጐnda, bireye 

ve aileye sunduᇰu alternatif yaᗰam modelinin ne olacaᇰጐ sorusunun cevabጐ, geleceᇰin 

konut tipolojisini yaratabilmek için önemli bir kriterdir. Konuta iᗰlenen akጐllጐlጐk 

özelliᇰinin yanጐnda, geçmiᗰ, ᗰimdi ve gelecek baᇰlamጐnda bireye ve aileye sunulan 

yeni yaᗰam senaryosunun tutarlጐlጐᇰጐ mimarlጐk için önemli bir öngörü kaynaᇰጐdጐr. TTS 

ve MIT gibi uluslar arasጐ enstitülerde, sosyal ve teknolojik boyutta yapጐlan birçok 

çalጐᗰmanጐn ilerisi için alternatif yaᗰam modelleri olarak özelleᗰmesi ve böylece 

bilimsel bir çalጐᗰma alanጐ olarak varlጐᇰጐnጐ sürdürmesi söz konusu da olabilecektir.
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3. 20. YÜZYILDA KONUTUN DEᇠጀᗠጀM VE GELጀᗠጀM SÜRECጀNDE ETKጀN 

FAKTÖRLER

Güney mimarlጐᇰጐn tanጐmlanmasጐnጐn, sürecin kavranmasጐnጐn, mimarlጐk ve zamanጐn 

kavranmasጐ arasጐndaki baᇰጐn tanጐmlanmasጐyla mümkün olabileceᇰini ve bu nedenle 

zamanጐn kavranጐᗰጐnጐn, mimarlጐᇰጐn çoᇰulcu görünümünün çözümlenmesinde anahtar 

kavram olduᇰunu ifade etmektedir (Güney, 2003). Konut mimarisinde gelecek için 

yapጐlan öngörüsel çalጐᗰmalarda, mimarጐ gerçekçiliᇰe yaklaᗰtጐracak en önemli 

verilerden biri de konutun zamansal sürecinin iyi kavranmasጐ olacaktጐr. Bu düᗰünce 

itibariyle, birçok önemli mimar tarafጐndan farklጐ dönemlerde gelecek için sunulan 

konut mimarisinin daha gerçekçi bir kimlik kazanmasጐ ve algጐlanmasጐ açጐsጐndan, 

öncelikle belli bir zamansal süreklilik içerisinde, belli etkenler çerçevesinde 

irdelenmesi büyük önem taᗰጐmaktadጐr.

Konutun sahip olduᇰu çok yönlü iliᗰkiler zinciri ve toplumla birebir olan iliᗰkisi, 

yaᗰanጐlan her türlü deᇰiᗰimden etkilenmesine sebep olmaktadጐr. Güzer, konutu 

sürdürülebilir bir yaᗰamጐn temel altyapጐsጐ olarak görmektedir. Tüketim toplumu 

olarak tüketim ürünlerinin biriktirildiᇰi ana mekan, baᗰta gelen tüketim objesi, sosyal 

kimliᇰimizi temsil eden bir dጐᗰavurum aracጐ, yatጐrጐm ve sosyal güvence biçimi olarak 

konuta yeni anlamlar kazandጐrmaktadጐr (Güzer, 2004).

Lawrence, evin ᗰu özeliᇰini vurgulamaktadጐr: ‘’Ev’ bir arazi çekirdeᇰinden daha 

fazlasጐdጐr ve sadece mekanda düzenlenmiᗰ bir prensip deᇰildir. Ev kültürel , sosyo-

demografik, psikolojik, politik ve ekonomik faktörler tarafጐndan tanጐmlanmጐᗰ, aynጐ 

zamanda onlarጐ da tanጐmlayan karmaᗰጐk bir varlጐktጐr’ (Lawrence, 1987).

Naisbitt ve Aburden’e göre, içinde bulunulan yጐllarጐn en büyük yönelimlerini 

“1990`lጐ yጐllarda evrensel ekonomik patlama, sanatጐn yeniden doᇰuᗰu, Serbest Piyasa 

Sosyalizminin doᇰuᗰu, evrensel yaᗰam tarzlarጐ ve kültürel milliyetçilik, refah 

devletinin özelleᗰtirilmesi, Pasifik Kuᗰaᇰጐnጐn yükseliᗰi, kadጐn liderlerin on yጐlጐ, 

Biyoloji Çaᇰጐ, Üçüncü bin yጐldaki dinsel yeniden doᇰuᗰ, bireyin zaferi” olarak 

sጐralanmጐᗰtጐr (Naisbitt, 1990).
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20. yüzyጐldaki deᇰiᗰim süreçleriyle ilgili farklጐ yaklaᗰጐmlar vardጐr. Moore, 

günümüzdeki deᇰiᗰimleri maddesel teknoloji ve toplumsal stratejilerin hጐzlጐ olarak 

yayጐlmalarጐna baᇰlayarak, modern dünya toplumlarጐnጐn bireysel deneyimleri ve 

iᗰlevsel görünümlerinin etkilerini vurgulamጐᗰtጐr (Moore, 1968). Healy, sosyal 

yaᗰamጐn çeᗰitli alanlarጐnda görülebilen deᇰiᗰim mekanizmalarጐna deᇰinmiᗰ ve bu 

mekanizmalarጐ demografi, teknoloji, ekonomik deᇰiᗰim, planlጐ deᇰiᗰim, 

organizasyonlar, kurumlar, kültürler olarak nitelendirmiᗰtir (Healy, 1998).

Konutu geniᗰ kapsamlጐ bir ᗰekilde ele alጐp birçok sistemle birlikte inceleyen Turgut 

ve Uraz, özellikle kavramsal yönünü çalጐᗰmalarጐnda baz almጐᗰlardጐr. Konutun 

deᇰiᗰim sürecinde rol oynayan faktörleri; sosyo-kültürel faktörler, sosyo-psikolojik 

faktörler, ekonomik ve politik faktörler olarak sጐralamጐᗰlardጐr. Bu belirleyici rollerin 

her birinin farklጐ açጐlጐmlarጐ olduᇰunu ve farklጐ etkenlerden oluᗰtuᇰunu, bu etkilerin 

konutun kavramsal çerçevesini de ortaya koyduᇰunu belirtmiᗰlerdir (Uraz & Turgut, 

1997)

Son yüzyጐlda endüstri devrimiyle bir çaᇰ atlayan toplumun sosyal ve kültürel 

yapጐsጐnda köklü deᇰiᗰiklikler görülmüᗰtür. Bazጐ düᗰünürler bu deᇰiᗰimi olumlu, 

bazጐlarጐysa olumsuz olarak deᇰerlendirmiᗰtir. Fakat deᇰiᗰen dünyayla toplumun 

yapጐsጐnጐn deᇰiᗰmesi kaçጐnጐlmaz bir gerçek olmuᗰtur. Özellikle teknolojinin yarattጐᇰጐ 

deᇰiᗰim ülkeler,  kültürler, toplumlar ve bireyler arasጐndaki dengeyi kökten 

sarsmጐᗰtጐr. Bu dengeyi tekrar saᇰlamak için tüm dünya tekrar bir yapጐlanma sürecine 

girmiᗰtir. Bu yapጐlanma sürecinde yirminci yüzyጐlda, özellikle yaᗰam ve konut baz 

alጐndጐᇰጐnda önümüze dört ana baᗰlጐk çጐkmaktadጐr. Son yüzyጐlda konutun deᇰiᗰim ve 

geliᗰim sürecinde etkin rol alan faktörler dört ana baᗰlጐk altጐnda incelenecektir 

(Tablo 3.1).

3.1. Sosyal ve Kültürel Faktörler 

Sanayi devriminin sonucu olarak toplumda oluᗰan sosyal ve kültürel deᇰiᗰim ve 

geliᗰimler, yaᗰam birimlerinin yeniden tanጐmlanmalarጐ, örgütlenme ve yaᗰam 

modelleri oluᗰturmasጐna olanak saᇰlamጐᗰtጐr.

Turgut, konutu sosyal, psikolojik, politik, ekonomik özellikleri ve deᇰerleri yansጐtan 

fiziksel bir ünite olarak tanጐmlamጐᗰtጐr. Konutu oluᗰturan kültürel, davranጐᗰsal ve 
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Tablo 3.1 20. Yüzyጐlda Konutun Deᇰiᗰim ve Geliᗰim Sürecinde Etkin Faktörler

Aile Yapጐsጐ ve Strüktürü

Toplumsal ve Bireysel Yaᗰamdaki 

Deᇰiᗰimler (Yaᗰam ᗠekli)

Demografik Yapጐdaki Deᇰiᗰimler

Savaᗰlarጐn Etkisi

Bilimsel ve Sanatsal Organizasyonlar

Sosyal ve Kültürel

Faktörler

Ütopyalar

Ekonomik Dengelerdeki Deᇰiᗰim

Üretim ve Tüketim Biçimlerinin 

Deᇰiᗰmesi

Ülke ve Konut Politikalarጐndaki 

Deᇰiᗰim

Ekonomik ve Politik

Faktörler

Kentin Deᇰiᗰimi ve Dönüᗰümü

Medya ve ጀletiᗰim Teknolojisi

Malzeme ve Yapጐm Teknolojisi 

Deᇰiᗰim ve GeliᗰimleriTeknolojik Faktörler
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mekansal çevre özelliklerinin farklጐ kültür gruplarጐnda ve konut çevrelerinde farklጐ 

etkileᗰimler gösterdiᇰini ifade etmiᗰtir (Turgut, 2003).

Turgut toplumda meydana gelen sosyal deᇰiᗰim sürecini ‘Akkültürasyon Süreci’ 

olarak tanጐmlayarak, konut örüntülerinin bir strüktürel/yapጐsal analiz modeli 

geliᗰtirmiᗰtir (Turgut, 1996). Zaman içerisinde oluᗰan ve deᇰiᗰerek devam eden 

sosyo-kültürel, davranጐᗰsal ve mekansal özellikler konut örüntülerini oluᗰturan 

yapጐsal bileᗰenler olarak gruplaᗰabilmektedir.

ᗠekil 3.1 Kültür ve Mekan Etkileᗰimi Süreci içinde Konut Örüntüsü Strüktürel 

Analiz Modeli (Turgut,1996)

ᗠekilde belli bir süreç içerisinde kültür davranጐᗰጐ ve davranጐᗰ mekanጐ etkilediᇰini, 

akkültüratif etkilerin insanlarጐn davranጐᗰsal konumlarጐnጐ, dolayጐsጐyla mekansal 

konumlarጐnጐ etkilediᇰi ifade edilmiᗰtir (ᗠekil 3.1). Norm, gelenek, örf, yaᗰam biçimi, 

aile ve akrabalጐk strüktürlerinden ve gelir, meslek, eᇰitim gibi özelliklerden oluᗰan 

sosyo-kültürel bileᗰenler bir ‘Sosyo-Kültürel Konum’; Kiᗰisel mekan, egemenlik 

sጐnጐrጐ davranጐᗰጐ ve mahremiyet gibi davranጐᗰsal süreçler ‘Davranጐᗰsal Konum’; 

Boyut, biçim, lokasyon gibi mekansal bileᗰenler ‘Mekansal Konumlarጐ’ 
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oluᗰturmaktadጐr. Her alt sistem çጐktጐsጐ, bir diᇰeri için girdi niteliᇰi taᗰጐmakta; ve 

beraberce ‘Konut ve Yerleᗰim Örüntüsünü’ oluᗰturmaktadጐr. 

Rapoport’a göre, form kültürün gerçek bir parçasጐ deᇰildir, sadece onun ürünüdür. 

Kültürün yol açtጐᇰጐ sosyal çeᗰitlilik fiziksel forma dönüᗰmektedir. Yaᗰam tarzጐ, 

davranጐᗰlar, aktivite sistemleri, sosyal kuruluᗰlar, sosyal strüktürler, statüler, güç 

iliᗰkileri, anlamlar gibi bazጐ kültürel açጐlጐmlar bina formunun kavramsal altyapጐsጐnda 

önemli roller oynamaktadጐr (Rapoport, 1969).

Aile Yapጐsጐ ve Strüktürü: Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul 

edilmektedir. Yani organizmanጐn bir hücresi gibi çalጐᗰmaktadጐr. Bu hücrelerde 

yaᗰanጐlan her türlü deᇰiᗰim doᇰrudan organizmayጐ yani toplumu etkilemektedir. Bu 

nedenle sürekli olarak toplumlarda yaᗰanan deᇰiᗰimler aileyi, ailede yaᗰanan 

deᇰiᗰimler aile bireylerini etkilemektedir. Bunun tam tersini söylemekte mümkün 

olmaktadጐr. 

Schulz, ailenin öncelikli kiᗰisel iᗰlevini, üyelerine destek verme ve beslenmesini 

saᇰlamak ᗰeklinde tanጐmlamaktadጐr. Bunun yanጐnda öncelikli toplumsal iᗰlevi olarak 

da üreme ve yerine koymak olduᇰunu ifade etmektedir. Aile kavramጐnጐn yaygጐnlጐᇰጐ 

beslenme, barጐnma ve üreme gibi evrensel gereksinimlerden kaynaklanmaktadጐr 

(Schulz, 1982).

Riley, ‘özel’ olma durumundaki radikal deᇰiᗰimlerin, II. Dünya Savaᗰጐndan beri 

ailenin dönüᗰümünün yarattጐᇰጐ faaliyet alanlarጐ ve ilerlemelerle paralellik 

gösterdiᇰini ifade etmektedir. Bugün yalnጐz insanlar veya baᗰkasጐyla yaᗰayanlar 

endüstri dünyasጐnጐn birçok parçasጐnda genel kamuyu oluᗰturmaktadጐr. Mesela, 

Amerika’daki hane halkጐnጐn % 25’i genel olarak tek insanጐ içermektedir, ailelerin 

yarጐsጐ aynጐ çatጐ altጐnda yaᗰayan çocuksuz çiftlerdir. Çocuksuz çiftlere (veya tek bir 

ᗰahsa) nazaran çocuklu ailelerin mekansal ihtiyaçlarጐ çok farklጐdጐr (Riley, 1999) .

Doᇰal gereksinimler, her yerde temelde aynጐyken üretimin deᇰiᗰik biçimlerde 

gerçekleᗰtirilmesi farklጐlጐklara yol açmakta; üretim biçimleri, ailenin yapጐsጐnጐ 

doᇰrudan etkilemektedir. Etkileᗰimli olarak deᇰiᗰimi yaratan bu süreçte deᇰiᗰen aile 

yapጐsጐyla doᇰal olarak konutun da bir deᇰiᗰim sürecine girdiᇰi söylenebilmektedir. 

Deᇰiᗰen yaᗰamla birlikte aile yapጐsጐ, direk olarak aile bireylerinin ailede ve toplumda 

deᇰiᗰen rolüyle de iliᗰkilendirilebilmektedir.
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Dandekan, kadጐnጐn toplumda edindiᇰi konumu, günümüzdeki genel görünüᗰünü ve 

gelecekteki eᇰilimlerini sorgulamጐᗰtጐr. Günümüzde kadጐnጐn politikada ve iᗰ hayatጐnda 

geldiᇰi pozisyon, ailede gün boyunca evde oturup yemek yapmaktan ve çocuk 

bakmaktan çጐkan profili, onun evdeki psikolojik, sosyal, fonksiyonel ve görsel 

ihtiyaçlarጐnጐ da deᇰiᗰtirmiᗰtir. Kadጐnጐn toplumdaki hጐzlጐ yükseliᗰi ve gelecek için 

çizdiᇰi önemli profil konut mekanጐnጐn sosyal ve kültürel açጐdan ne kadar yeterli 

olabileceᇰi sorusunu gündeme getirmiᗰtir. Gün geçtikçe artan evlenme ve boᗰanma 

sayጐlarጐ, kadጐn ve erkek için artan evlenme yaᗰጐndaki ortalama, evlenmeden birlikte 

yaᗰama oranጐ, kadጐnጐn ve erkeᇰin ailede ve toplumda deᇰiᗰen rolü, çocuk sahip olma 

durumu, evlilik dጐᗰጐ doᇰan çocuk sayጐsጐ, evlilik olgusundaki deᇰiᗰim, ve bunun gibi 

diᇰer sosyal durumlar geleneksel aile olgusundaki deᇰiᗰimin önemli göstergeleri 

olmuᗰtur. Bu noktada sosyal yapጐdaki bu deᇰiᗰimin konuta da birebir yansጐmakta 

olduᇰu bir gerçektir. Yaᗰamlarጐnጐ bu ᗰekilde yönlendirmiᗰ insanlarጐn da geleneksel 

konut tiplerinde bireysel ihtiyaçlarጐnጐ ne kadar karᗰጐlayabilecekleri ve kaliteli bir 

yaᗰam sürebilecekleri önemli bir sorudur (Dandekan, 1996). Dolayጐsጐyla alternatif 

olarak sunulacak modellerde ailevi ve bireysel tercih ve ihtiyaçlarጐ karᗰጐlayan son 

derece esnek bir yaklaᗰጐma gidilmesi konut ve yaᗰam kalitesi için önemli bir kriter 

olmuᗰtur.

Endüstriyel üretimin yerine hizmetlerin etrafጐnda yeni iᗰ tiplerinin doᇰmasጐ istihdam 

dengesini kadጐnlar lehinde deᇰiᗰtirme eᇰilimi göstermiᗰtir. Bu noktada Gilroy ve 

Woods kadጐn ve erkek arasጐndaki iliᗰkiye ve kimlik temelinin kayጐᗰጐna dikkat 

çekmiᗰtir (Gilroy & Woods, 1994). Bu ortaklጐkta erkekler artጐk egemen para kazanan 

rolünü üstlenememektedir.  Erkeᇰe kimlik kazandጐrmada sadece iᗰ yeterli 

olmamaktadጐr. Bu deᇰiᗰiklikler kadጐnla erkek arasጐndaki yeni bir iliᗰki ᗰekline ve 

böylece aile içindeki rollerin ve iliᗰkilerin sürekli görüᗰülmesi ve tekrar görüᗰülmesi 

ile evin düzenlenmesine ve tekrar düzenlenmesine neden olabilmektedir (Thorns, 

2004).

Thorns, sጐklጐkla kullanጐlan örneklerin ‘çekirdek aile’ ve ekmek getiren ‘erkek’ 

etrafጐnda kurulduᇰuna dikkat çekmiᗰtir. Bu örnek, daha çok ᗰehirde geçen ve 

erkeklerin dünyasጐ olan genel hayatla ev ve banliyöde geçen ve kadጐnጐn koruduᇰu 

özel hayatጐ ayጐrmasጐ ile 1950 ve 1960’larጐn banliyölerinde tipik olarak görülmüᗰtür. 

Yeni milenyumun deᇰiᗰen ekonomisi ve kadጐnጐn daha çok iᗰ gücüne katጐlmasጐyla, bu 

ikilik ᗰehre bakጐᗰ için artጐk açጐkça uygun deᇰildir (Thorns, 2004).
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Toplumsal ve Bireysel Yaᗰamdaki Deᇰiᗰimler (Yaᗰam ᗠekli): Chaney, yaᗰam 

tarzጐnጐn genel olarak kültürel yapጐlara baᇰlጐ olduᇰunu ifade etmektedir. Yaᗰam tarzጐ, 

bir çeᗰit tüketim olarak eᗰyayጐ, mekanጐ ve zamanጐ kullanጐᗰ biçimidir, baᗰka bir 

açጐdan da bir ᗰeyler üretmekten çok kullanma ve tüketme biçimleridir (Chaney, 

1996). Diᇰer taraftan Hawkጐns’e göre, en basit anlatጐmla bir kiᗰi nasጐl yaᗰar sorusuna 

karᗰጐlጐk gelmektedir (Hawkጐns, 1989). Solomon, yaᗰam tarzጐnጐn, bireyin bir tüketim 

modeli içinde parasጐnጐ ve zamanጐnጐ nasጐl harcadጐᇰጐna iᗰaret ettiᇰini, fakat bir çok 

araᗰtጐrma tutum ve deᇰerlerin de bu davranጐᗰ modelleriyle baᇰlantጐlarጐ olduᇰunu 

gösterdiᇰinin altጐnጐ çizmektedir. Bu noktada yaᗰam tarzጐ, grup aidiyeti olarak da 

düᗰünülebilir bir durum niteliᇰi taᗰጐmaktadጐr (Solomon, 1999). Yaᗰam tarzጐ, tüketim 

çerçevesinde, tüketimin maddi boyutu olan ürün, gelir, tüketici deᇰerleri ve tüketim 

kültürü gibi çeᗰitli unsurlarጐn bileᗰenlerini ifade eden çok kapsamlጐ bir kavramጐ 

tanጐmlamaktadጐr. 

Bu tanጐma göre yaᗰam ᗰekli, bireyin kendi olarak tanጐmጐ, referans grubu, sosyal sጐnጐf 

ve moda gibi unsurlardan oluᗰmaktadጐr. Birey yaᗰam tarzጐ, beᇰeni, tüketim grubu, 

sembolik topluluk ve statü kültürü terimlerini içermektedir. Bir baᗰka anlayጐᗰa göre, 

yaᗰam tarzጐ, kültür ve alt kültürden farklጐdጐr, belirli bir sosyal sጐnጐf, statü grubu ya da 

alt kültürün niteliklerinden ayrጐlabilmektedir. Yaᗰam tarzጐ, ancak tercihlerin 

paylaᗰጐlmasጐ ile tanጐmlanabilmektedir (Sobel, 1981).  

Önce ekmekler bozuldu diye yazmጐᗰtጐ hikayeci. Oysa belki de önce 

kentler bozulmuᗰtu. ‘Hava bedava, su bedava’ diye yazan ᗰairin 

dizesi ise insanጐ biraz hüzünle gülümsetiyor bugün. Evet bütün 

bunlar bozuldu tabi, ama bütün bunlarla birlikte asጐl bozulup yok 

olan ᗰey, toplumsal deᇰerlerdi. Kent kara kalabalጐklarጐn baskጐsጐ 

altጐnda çarnaçar geriledi. Kente, kentliye baᗰlጐca hayatiyetini veren 

unsur, mahalle, ortadan kalktጐ; tabii, onunla birlikte, oraya ait olma 

duygusu da. Sonuçta insanlar kimliklerini kaybettiler. Eskisi geçersiz 

oldu böylece; ama yenisini almak da pek o kadar kolay deᇰildi 

doᇰrusu. (…) Kemer Country’nin – her iki anlamda da – mimarlarጐ, 

iᗰte bu duruma bir alternatif oluᗰturacak bir ‘yeni kimlik çጐkarma’ 

arayጐᗰጐndan yola çጐkmaktaydጐlar. Eski kasaba ve mahallelerdeki o 

zengin, dolu dolu ve hoᗰ yaᗰantጐyጐ yeniden kurma arayጐᗰጐndan yola 

çጐkmaktaydጐlar. Bu hoᗰ yaᗰantጐnጐn bileᗰenleri ise, bir yere ait olma 

duygusunun ötesinde, oranጐn yaᗰantጐsጐna ve bu yaᗰantጐya yön veren 

kararlara aktif bir biçimde katጐlmaktጐr.; almak kadar vermektir de. 

Bir tür ‘kasaba yurttaᗰlጐᇰጐ’ yani (Bali, 2004).
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Son dönemlerde yaᗰam tercihinin toplumun sahip olduᇰu kültürel deᇰerleri ne kadar 

kökten etkilediᇰi üzerine yazጐlmጐᗰ bu yazጐda, Bali bu duruma güzel bir örnek olarak 

ጀstanbul’da son dönemde yaᗰanጐlan konut eᇰilimleri üzerinde özellikle durmuᗰtur. 

Günümüzün bazጐ moda yaᗰam tarzlarጐyla ᗰekillenmeye baᗰlayan hayatጐn, köklü bir 

kültüre sahip olan Türk toplumunun sahip olduᇰu aidiyet duygusunun körelmesine 

neden olduᇰunu ortaya koymaktadጐr. Bu nedenle yeni yapጐlan konut projelerine 

aidiyet hissiyatጐnጐ canlandጐracak ‘mahalle’ gibi kavramlarጐn da eklendiᇰini ifade 

etmekte ve bunu da ‘kasaba yurttaᗰlጐᇰጐ’ olarak nitelendirmektedir.

Rapoport, bina çevrelerindeki iliᗰkiyi incelemedeki önemli unsurlar olarak dünya 

görüᗰü, deᇰerler, imajlar, yaᗰam tarzlarጐ ve aktiviteler olmak üzere beᗰ karakter 

seviyesi ortaya koymaktadጐr. Belli bir süreçte kültürel boyutta yaᗰanan deᇰiᗰimlerin 

dünya görüᗰünü, deᇰer ve imajlarጐ etkilediᇰini, bu üç bileᗰenin de yaᗰam tarzlarጐnda 

ve aktivitelerde deᇰimin yaᗰanmasጐnda rolü olduᇰunu ifade etmektedir (Rapoport, 

1969).

Shigeru Ban, günümüzün çaᇰdaᗰ konut sorununun ne olduᇰu sorusuna yaᗰam 

kültürlerindeki hጐzlጐ deᇰiᗰim ve geliᗰimi baz alarak cevap vermiᗰtir. Japonya’da 

farklጐ kuᗰaklarጐn çeᗰitli yaᗰam bçimleri ve vergi mirasጐ probleminden dolayጐ, her on 

yጐlda bir yጐkጐlጐp, tekrar yerine bina inᗰa edildiᇰinden bahseder. Bu durum büyük bir 

endüstriyel atጐk doᇰurmaktadጐr. Bu nedenle bu atጐᇰጐ azaltmak amaçlጐ yeni sistemler 

geliᗰtirmenin onlar için çok önemli bir kriter olduᇰunu ifade etmektedir. 

(http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-privatehouse/project_04.html). Ban 

genel olarak konut sorununa bir noktada deᇰiᗰen yaᗰam tarzlarጐyla ve tüketimle 

paralel olarak çözümsel ve sistemli bir yaklaᗰጐm getirdiᇰini vurgulamaktadጐr.

Zorlu, oluᗰturduᇰu tabloda (Tablo 3.2) yaᗰam tarzጐnጐ oluᗰturan etmenler ve 

etkileᗰimleri üç ana baᗰlጐkta incelemiᗰtir. Yaᗰam tarzጐnጐ etkileyen dጐᗰsal 

parametreler: Uluslar arasጐ ekonomik faaliyetler, teknolojik geliᗰmeler, popüler 

kültürün ihracጐ gibi dጐᗰsal unsurlar hem ülkenin ekonomik yapጐsጐnጐ hem de yaᗰam 

tarzጐnጐ etkilemektedir (Zorlu, 2003).

Yaᗰam tarzጐnጐn nesnel ya da yapጐsal parametreleri: 1. yaᗰanጐlan coᇰrafya, kጐr kent. 2. 

ekonomik yapጐ; üretim biçimi ve modeli; ürünlerin piyasalarda hareket kabiliyetini 

(içe kapalጐ ekonomi ya da liberal ekonomi), üretim kapasitesi, üretim ve piyasada 

geçerli olan deᇰerler, hukuk,  3. genel alamda kültür;  beᇰeni kriterlerini  belirleyen
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Tablo 3.2 Yaᗰam Tarzጐnጐ Oluᗰturan Etmenler ve Etkileᗰimleri Tablosu (Zorlu, 2003)

normlar, popüler kültür, moda . 4. ጀletiᗰimin yapጐsጐ; uluslar arasጐ iliᗰkiler, iletiᗰim 

araçlarጐnጐn yaygጐnlጐᇰጐ, moda ve reklam olarak tanጐmlanmጐᗰtጐr. Yaᗰam tarzጐnጐn öznel 

ya da bireysel parametreleri: 1. Kiᗰilik tipi; hedonist, materyalist, kanaatkar, ekolojik 

ve egoist 2. Bu kiᗰilik tiplerine sahip bireylerin, nesnel ya da yapጐsal parametreleri 

içselleᗰtirmesi, anlam atfetmesi, süreçlerini özümseyerek dጐᗰsal gerçekliᇰin 

formlarጐnጐ/ biçimleᗰtirmelerini yeniden inᗰa etmelerini kapsamaktadጐr (Zorlu, 2003).

Demografik Yapጐdaki Deᇰiᗰimler: Nüfus belirli bir zamanda ve belirli bir alanda, 

çeᗰitli ölçütlere göre tanጐmlanmጐᗰ bir topluluᇰu meydana getiren bireyler grubudur. 

Nüfus bilim, yani demografi ise insan nüfusunu büyüklüᇰüne, yapጐsጐna ve 

geliᗰmesine göre inceleyen bilim dalጐdጐr. Nüfus büyüklüᇰü belirli bir bölgedeki nüfus 

toplamጐnጐn rakamsal ifadesidir. Nüfus büyüklüᇰündeki deᇰiᗰim, nüfusu etkileyen, 

artmasጐnጐ ya da azalmasጐnጐ saᇰlayan üç olayla gerçekleᗰmektedir. Bu olaylar 

doᇰumlar, ölümler ve göçlerdir.

(http://www.tusiad.org/turkish/rapor/cografya/8.1nufus.pdf)

20. y.y da yaᗰanan endüstrileᗰme dönemi, ve savaᗰlar, ülkelerdeki, kentlerdeki ve 

kጐrsal kesimdeki demografik yapጐyጐ sürekli deᇰiᗰtiren süreçler olmuᗰtur. Dinçer, 20. 

yüzyጐlda Avrupa merkezli olarak tüm dünyada yaᗰanan hጐzlጐ sanayileᗰmenin etkisiyle 

Toplumsal Yapጐ
Yaᗰam tarzጐnጐn nesnel/

yapጐsal bileᗰenleri

1 .Yaᗰanጐlan coᇰrafya: 
kጐr, kent vb. 

,2. Ekonomik 
yapጐ: üretim modeli, 
ürün ve gelir 

3. Genel alamda kültür: 
deᇰerler, normlar ve 
davranጐᗰsal pratikler ve 
moda 

4. ጀletiᗰimin yapጐsጐ: 
iletiᗰim teknolojisinin
yaygጐnlጐᇰጐ, reklam.

5. Uluslar arasጐ iliᗰkiler:
turizm,  göç ve ürünlerin 
dolaᗰጐmጐ

Birey
Yaᗰam tarzጐnጐn öznel 
/bireysel bileᗰenleri

1.Kiᗰilik tipi; 
hedonist, materyalist,
kanaatkar, 
ekolojik ve egoist

2. Anlam atfetme  
biçimleri: 
seküler ve aᗰkጐn 
(transcendence)  

3. Anlam atfetme  
biçimleriyle  kiᗰilik
tiplerinin   nesnel ya 
da  yapጐsal bileᗰenleri 
içselleᗰtirmesi  

Dጐᗰsal etmenler

1.Uluslar arasጐ askeri, 
siyasi ve ekonomik 
politikalar

2.Uluslararasጐ 
kuruluᗰlarጐn ve 
ᗰirketlerin davranጐᗰlarጐ  

3.Teknolojik geliᗰmeler

4.Popüler kültürün ve 
ürünlerin ihracጐ
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kጐrdan sanayi bölgelerine göç eden insanlarጐn yaᗰadጐklarጐ konut ihtiyacጐ, basit ve hጐzlጐ 

konut edinilmesi yolunda konuta yön verdiᇰini ifade etmiᗰtir. Özellikle savaᗰ öncesi 

ve sonrasጐ ülkelerde yaᗰanan demografik denge sarsጐlmasጐ bu bölgelerde aynጐ ᗰekilde 

konutu yapጐsal, fonksiyonel, sosyal, niteliksel ve niceliksel olarak ele alጐnጐᗰጐnጐ 

etkilemiᗰtir. Günümüzde ise deᇰiᗰmeye devam eden demografik yapጐ özellikle kent 

merkezlerinde, metropollerde yaᗰanan aᗰጐrጐ nüfus artጐᗰጐ, konutun hem niteliksel, hem 

de niceliksel yetersizliᇰiyle sonuçlanmaktadጐr. Bu nedenle deᇰiᗰen kent ve konut 

ihtiyacጐna göre yeni çözümler üretilmektedir. Genelde kent merkezlerinde kullanጐlan 

konutlar daha çok dikeyde geliᗰme göstermiᗰ, konut bölgeleri olarak kent dጐᗰጐ alanlar 

tercih edilmeye baᗰlanmጐᗰtጐr (Dinçer, 2003). 

Birçok ülkede aynጐ ᗰekilde deᇰiᗰen nüfus, ihtiyaçlara ve sorunlara göre konutsal 

çareler üretilmesi için önemli bir dinamik oluᗰturmuᗰtur.  Sürekli artan nüfus 

Japonya’da konut binalarጐnጐn dikeyde geliᗰmesinde önemli bir etken olmuᗰtur. 

(http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-privatehouse/project_04.html)

Demografik yapጐnጐn deᇰiᗰiminin tarihsel süreçteki etkileri bugün gelecek için 

öngörüsel çalጐᗰmalarda önemli bir referanstጐr. Bu nedenle geliᗰmiᗰ birçok ülke konut 

üzerine yaptጐᇰጐ planlamalarda demografik yapጐyጐ önemli bir kriter olarak ele 

almaktadጐr. Hollanda’da bugün yapጐlan nüfus tahminleri, yakጐn zamanda demografik 

büyümenin yavaᗰlayacaᇰጐnጐ ve 2030 yጐllarጐnda sabitleneceᇰini ortaya koymaktadጐr. 

Bununla birlikte, ev halkጐ ortalamasጐnጐn azalmaya devam edeceᇰi durumu yanጐnda, 

aile sayጐsጐnda artጐᗰ olmaya devam edeceᇰi konusunda varsayጐmlar söz konusudur. 

Deᇰiᗰen yaᗰ ve kültür çeᗰitliliᇰinin oluᗰturduᇰu  nüfus strüktürünün, birleᗰiminin 

konutlarጐn sayጐsal taleplerinde önemli bir artጐᗰa sebep olacaᇰጐ tespit edilmiᗰtir 

(Palsdottir, 2005). Bu tespit Hollanda’da 2030 için yapጐlacak konut planlamalarጐnda 

önemli bir referans olacaktጐr.

Savaᗰlarጐn Etkisi: Savaᗰ, doᇰrudan insan refahጐnጐ, hem fiziksel hem de ruhsal yaᗰam 

kalitesini etkileyen bir unsurdur. Tarihi süreç içerinde dünya genelinde yaᗰanan 

savaᗰlarጐn direkt olarak konutu etkilediᇰi görülmektedir. Özellikle 20. y.y. da 

yaᗰanan Dünya Savaᗰlarጐnጐn konutun geliᗰimini evrensel olarak etkilediᇰi 

görülmektedir. Savaᗰlarጐn bitip etkilerinin yavaᗰ yavaᗰ ortadan kalktጐᇰጐ 50’li yጐllarda 

konut üretiminin hጐzlandጐᇰጐ, 80’lere gelindiᇰinde çaᇰdaᗰ ülkelerin konut ihtiyacጐnጐn 

azaldጐᇰጐ, bireylerin yavaᗰ yavaᗰ alternatif konut arayጐᗰጐna girdiᇰi görülmaktedir.

Savaᗰ sonrasጐ dönemin en önemli gereksinimi, yጐkጐlan düzenin ve barጐnma 
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mekanlarጐnጐn tekrar yapጐlandጐrጐlmasጐ yani konut sorunudur. Bu tekrar yapጐlanma 

sürecinde birinci derecede önemli olan hጐzlጐ bir ᗰekilde insanlarጐ bir konuta 

kavuᗰturma politikasጐ olmuᗰtur. Özellikle bu gibi dönemlerde Modernizm’in yüksek 

katlጐ standart toplu konutlarጐ hem devletlerin hem de yatጐrጐmcጐlarጐn kurtarጐcጐsጐ 

olmuᗰtur. Bundan sonraki konut politikalarጐnጐn da ᗰekillenmesinde büyük rol 

oynamጐᗰlardጐr (Dinçer, 2003).

Dinçer, Avrupa’nጐn konutun geliᗰim sürecini ve konut politikalarጐnጐ incelerken, 

dönemsel kጐrጐlmalarda özellikle savaᗰጐ referans almጐᗰtጐr. Dinçer, 20. yüzyጐlda 

Avrupa’da Konutu; savaᗰ öncesi dönem, iki savaᗰ arasጐ ve savaᗰ sonrasጐ dönem, 

1980’ler, 1990’lar ve günümüze kadar gelen dönem olmak üzere dört ana baᗰlጐk 

altጐnda incelemiᗰtir (Dinçer, 2003).

Mekanጐ ve çevresi deᇰiᗰken bir hጐzda deᇰiᗰen insanlarጐn birden hem mekansal hem 

de çevresel kayba uᇰramasጐ onun çevresini tekrar yapጐlandጐrmasጐ için en büyük 

ᗰanstጐr. Bu da hem kent hem de konut için aslጐnda her defasጐnda yeni bir baᗰlangጐç 

olmuᗰtur. Le Corbusier’in Paris’i tekrar yጐkጐp modern binalarla doldurmasጐ 

yönündeki önerisi aslጐnda doᇰal bir süreç içine girmiᗰtir. ᗠehirler savaᗰ sürecinde ve 

sonrasጐnda yጐkጐk ve harap bir hal almጐᗰtጐr, insanlar barጐnaksጐz kalmጐᗰtጐr. (Dinçer, 

2003).Bu dönemde savaᗰlarጐn Modernizm ile iç içe bir dönemde oluᗰu nedeniyle, 

barጐnma sጐkጐntጐsጐ çeken insanlar çevrelerini ve konutlarጐnጐ yapጐlandጐrጐrken, yüksek 

modern konutlar onlar için bir alternatiften ziyade bir zorunluluk haline 

dönüᗰmüᗰtür. Modernizm in saᇰladጐᇰጐ hጐzlጐ ve ucuz yapጐlanma konut açጐᇰጐnጐ en hጐzlጐ 

ᗰekilde kapatabilecek bir makine etkisi yaratmጐᗰtጐr (Kahveci, 2005). 

Günümüzde bu deᇰiᗰim içinde savaᗰlar bile deᇰiᗰik ᗰekiller almጐᗰtጐr. Özellikle 

teknolojik gücün getirileriyle savaᗰlar artጐk sessiz ve ani saldጐrጐlar ᗰeklinde günlük 

hayatጐmጐzda her anጐ tehlikeli kጐlan teknolojik saldጐrጐlara dönüᗰmüᗰtür. Dünyanጐn her 

noktasጐ için bir tehdit oluᗰturan, ve toplumda mekansal huzursuzluk yaratan terörist 

saldጐrጐlar bile günümüzde alternatif konut fikirlerinde yerini almጐᗰtጐr. Fiziksel ve 

psikolojik kalite, güvenlik, özellikle düᗰey aksta üretilen konut alternatiflerine 

tasarጐm kavramlarጐna dinamizm katmጐᗰtጐr.

Bilimsel ve Sanatsal Organizasyonlarጐn Düzenlenmesi: Organizasyonlar özellikle 

kültürel, sosyal, fikirsel paylaᗰጐm, üretim ve etkileᗰimler için verimli platformlardጐr. 

Bu nedenle her sene özellikle mimarlጐk alanጐnda uluslar arasጐ sayጐsጐz bilimsel ve 
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sanatsal organizasyonlar düzenlenmektedir. Bir çok disiplinin katጐldጐᇰጐ bu ortamda 

her türlü bilgi, ürün ve fikir paylaᗰጐmጐ yapጐlmaktadጐr.

Sergiler: Elde edilen ürünlerin belli bir toplulukla paylaᗰጐlmasጐ, o ürünü daha verimli 

kጐlmaktadጐr. Bu nedenle sergilerde, mimarlጐk alanጐnda ortaya konulan özel ürünlerin 

sergilenmesi fikirsel paylaᗰጐmጐ arttጐrmaktadጐr. Uluslar arasጐ bir kimlik kazanmጐᗰ 

konut sorununun, bugünü ve yarጐnጐ için yapጐlmጐᗰ alternatif çalጐᗰmalarጐn üretilip 

sergilenmesi için periyodik anlamda çalጐᗰan organizasyonlar vardጐr. Bu 

organizasyonlar ‘geleceᇰin konutu’ konusuna yönelmek veya içerdiᇰi kavramlarጐ 

gelecek için tartጐᗰmak için önemli platformlardጐr.

New York’taki Modern Sanatlar Müzesi’nde ‘The Private Un-Private House’ adጐ 

altጐnda gerçekleᗰtirilmiᗰ bir sergide, son dönemde en çok tartጐᗰጐlan bir soru olan özel 

ve kamusal alan ayrጐmጐ özellikle vurgulanmጐᗰ, medyanጐn hayata girerek yaratmጐᗰ 

olduᇰu kontrol mekanizmasጐnጐn ve mimar – konut mekan ve yaᗰam tarzጐ boyutunda 

ele almጐᗰtጐr. Bu konu üzerinde yapጐlmጐᗰ güncel alternatif konutlar üzerinde 

tartጐᗰmaktadጐr. Yaᗰam sürecinin en özel mekanጐ olan evlerin içine kadar girmiᗰ olan 

‘medyanጐn mahremiyetle olan iliᗰkisi ne boyuttadጐr?’ sorusunu gündeme getirmiᗰtir. 

Serginin son dönemde mimarlጐktaki ve kültürel durumlardaki deᇰiᗰimi karᗰጐlጐk olarak 

bu tasarጐmlar özel konut olgusunun geleneksel fikrindeki dönüᗰümü sunmuᗰtur. Evin 

en göze çarpan özellikleri açጐk loft tarzጐ mekanlar ve esnek iç mekanlar, yaᗰama ve 

çalጐᗰma alanlarጐna ve çeᗰitlilik gösteren aile ihtiyaçlarጐna adapte olabilirlik 

özellikleridir. Dijital medyanጐn hጐzlጐ büyümesi nedeniyle bugün için konutun, 

imajlarጐn, sesin, dilin ve bilgilerin aktarጐldጐᇰጐ ve alጐndጐᇰጐ geçirgen bir strüktür 

olabileceᇰi varsayጐmጐnda da bulunulmuᗰtur (Riley, 1999).

‘Living Tomorrow’, 30 dan fazla katጐlጐmcጐ firmanጐn geleceᇰin büro ve ev tasarጐmጐ 

baᗰlጐᇰጐ altጐnda ürünlerini sergilediᇰi bir buluᗰma noktasጐ olmuᗰtur. Belçika’da 

gerçekleᗰen iki ‘Living Tomorrow’ sergisinden sonra üçüncü olarak yaᗰama geçirilen 

‘Living Tomorrow Amsterdam’ olmuᗰtur. Sergide günlük yaᗰamda yapmaya alጐᗰጐln 

birçok basit iᗰlevin bilgisayarlar tarafጐndan nasጐl yapጐlabileceᇰi tanጐtጐlmጐᗰtጐr (Kezer, 

2006).

2001 yጐlጐnda Münster de Westfälisches Landesmuseum’da,  orijinal ismiyle ‘Plug In: 

Unity and Mobility’, düzenlenen bir sergide görsel sanatlar perspektifiyle yolculuk, 

konut ve iletiᗰim kavramlarጐnጐn araᗰtጐrmasጐ için oluᗰturulmuᗰtur. 19 sanatçጐnጐn 
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katጐldጐᇰጐ bu sergi fenomen tasvirli modeller ve küçük ölçekli icatlar olarak

nitelendirilmiᗰtir. Üzerinde genel olarak durulan kavramlar mobillik, düzensizlik, 

network, özgürlük, hጐz ve bireysellik olmuᗰtur (Melis, 2003).

Archilab, uluslar arasጐ bir platformda, birçok çaᇰdaᗰ mimarጐn - projeleri ጐᗰጐᇰጐnda 

kentsel ütopyalarጐnጐ, 1980'lerin dekonstrüktif projelerini, 1990'larጐn mimarideki 

teknolojik devrimlerini ve geleceᇰe dair ipuçlarጐ veren günümüzün öncü ve alternatif 

çizgilerini deneysel ve bilimsel bir çerçevede ele alan bir organizasyondur. Son 

dönemde sጐkça üzerinde durulan gelecek ve konut üzerinde birçok projeyi ve 

mimarlarጐnጐ bu organizasyon sayesinde toplayጐp çalጐᗰmalarጐ güncelleᗰtirmek, 

konutun geliᗰimi için öncül bir çalጐᗰma saᇰlamaktadጐr. Bu etkinlikler dahilinde 

deneysel çalጐᗰmalarጐn gün geçtikçe daha da artmasጐ ve günümüzün önemli 

mimarlarጐn ‘geleceᇰin konutu’ projelerine daha da yönelmesi insanlara sunulan 

alternatif yaᗰam modellerinin çeᗰitlenmesinde hጐzlandጐrጐcጐ bir etki yaratmaktadጐr. 

(http://www.archilab.org/)

Bienaller: Birçok sanatsal sorgulamaya zemin hazጐrlayan bienaller, insan ve mekana 

sጐkça yer vermektedir. Bu platformda mekanጐ ve konutu daha sanatsal, soyut, 

kavramsal açጐdan ele almakta ve fikirlerde çeᗰitlilik yaratmakta, ayrጐca uluslar arasጐ 

platformda birçok ülkeyi gezmesi de fikir paylaᗰጐmጐnጐ daha verimli kጐlmaktadጐr.

Konferanslar: Her sene gerek yurt içi gerekse yurtdጐᗰጐnda birçok organizasyon, 

kurum ve üniversitelerin öncülüᇰünü edip hazጐrladጐᇰጐ bilimsel tabanlጐ konut 

sempozyumlarጐnda, konutun dünü, bugünü ve geleceᇰi üzerine birçok çalጐᗰmalar, 

analizler, projeler ve problemler ortaya konulup tartጐᗰጐlmaktadጐr. Bu 

sempozyumlarda sadece mimarlጐk dalጐndan deᇰil, mimarlጐk disiplinini ilgilendiren 

bütün dallardan akademisyenlerin ve bilim adamlarጐnጐn konuta deᇰiᗰik 

perspektiflerden bakጐᗰlarጐ, tartጐᗰmalarጐ, öneri ve yaklaᗰጐmlarጐ konutun birçok açጐdan 

ele alጐnጐp, sorunlarጐ ortaya koyulup önemli, bilimsel ve çok perspektifli bir 

platformda paylaᗰጐlmasጐ, çözüme ulaᗰጐlmasጐ ve gündeme getirilip bilimsel 

çalጐᗰmalara dahil edilmesi açጐsጐndan önemli geliᗰmeler saᇰlamaktadጐr.

Atölye Çalጐᗰmasጐ ‘Workshop’: Güncel fakat daha sanatsal, daha yaratጐcጐ ve üretici 

olmasጐ ve katጐlጐmcጐnጐn birebir ortaya konacak ürünle etkileᗰimli olmasጐ, beyin 

fጐrtጐnasጐ, yaratጐcጐlጐk ve fikirsel etkileᗰimler, ürüne fikirsel boyutta daha sorgulanmጐᗰ 

ve geliᗰtirilmiᗰ bir hal vermekte etkin rol oynamaktadጐr.
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Mimarlጐk ve Tasarጐm Eᇰitimi: Mimarጐn bir süreç olarak mimarlጐk yolunda attጐᇰጐ ilk 

adጐmlar mimarlጐk eᇰitimi sürecidir. Bu süreçte eᇰitim olarak verilen bilginin ve 

tekniᇰin geleceᇰin mimarlarጐnጐ ve mimarlጐᇰጐnጐ oluᗰturmada etkin rolü olmaktadጐr. Bu 

nedenle mimarlጐk eᇰitimi, bazጐ temel öᇰretiler korunarak sürekli güncellenmesi ve 

yenilenmesi gereken bir süreç niteliᇰindedir. Hacጐhasanoᇰlu, mimari planlama ve 

programlama süreçlerinin içinde bulunulan zamanጐn ilerisi için çalጐᗰmalarጐ 

kapsadጐᇰጐnጐ ifade etmektedir. Bu nedenle mimarlጐk ve gelecek, birbiriyle dönüᗰümsel 

etkileᗰim içinde olan iki kavramdጐr. Mimarlጐk, yaᗰamsal, teknolojik, organizasyonel 

dönüᗰümleri tahmin etmek ve buna göre geleceᇰin yer ve mekanlarጐnጐ 

biçimlendirmek zorundadጐr. Hacጐhasanoᇰlu, bu yönü ile mimarlጐk çalጐᗰma alanጐnጐn 

geleceᇰini biçimlendirmek mimarlar ve eᇰitimcilerin kendi çalጐᗰma alanጐ üzerinde 

çok fazla geleceᇰe yönelik araᗰtጐrma yapmasጐ, yapጐlan araᗰtጐrmalarጐn etkin 

sonuçlarጐnጐn uygulamaya geçirilmesinin gerekliliᇰini ifade etmektedir 

(Hacጐhasanoᇰlu, 2005).  

Mimarlጐᇰጐn gün geçtikçe artan kapsamጐ, çok disiplinli yapጐsጐnጐ daha karmaᗰጐk hale 

getirmiᗰtir. Bu nedenle mimarlጐᇰጐ sadece tek yönden ele almak eksik bir yöntem 

olmaktadጐr. Bu platformda mimarጐn tasarጐmጐnጐ daha güncel, çaᇰdaᗰ ve dönüᗰebilir 

boyutta üretebilmesi için birçok alanda kendini yetiᗰtirmesi zorunluluk taᗰጐmaktadጐr.  

Önal, ‘ara alan’ olarak bir kavram tanጐmlamጐᗰtጐr. Ara alan kendi çalጐᗰma 

alanlarጐmጐzጐn geniᗰlemesiyle oluᗰmaktadጐr ve mimarlጐᇰጐn yeni yüzüyle, farklጐ bir 

doᇰrultuya kaymakta olduᇰunu ifade etmektedir. Ara alanጐ bir çalጐᗰma alanጐ 

olduᇰunu, birden fazla disipline yaslandጐᇰጐnጐ ve mimarlጐk yaparken geçerli olan 

mimari bilgi altyapጐsጐyla ve araçlarጐyla yetinilemeyeceᇰini görüp onlarጐ baᗰka altyapጐ 

ve araçlarla pekiᗰtirmek, giderek de onlarጐ üretime ortak etmek olduᇰunu ifade 

etmiᗰtir. Bugün mimarlጐᇰጐ ve mimarጐ, sጐnጐrlandጐrmanጐn mümkün olmadጐᇰጐ, mimari 

için bugün çok daha karmaᗰጐk kavram ve ifadeler kullanጐldጐᇰጐ düᗰünülmektedir. 

Çaᇰጐnጐn her türlü yapጐ gereksinmesini karᗰጐlayan üretim ve ustalጐk temelli 

mimarlጐktan, eᇰitimli mimarlጐᇰa geçilmiᗰtir. Bugün çok daha farklጐ, onlarጐ aᗰan 

boyutlara ulaᗰጐlmጐᗰtጐr. Artጐk mimariyi ilgilendiren yeni bir sürü alan mevcuttur ve 

mimarlጐk kavramጐ çok daha farklጐ alanlarda kullanጐlጐr hale gelmektedir (Önal, 2005).

Ütopyalar: ‘Ü-topya’ kelimesi Yunanca ‘topos’ (yer) ve ‘eu’ (iyi) ile ‘ou’ (olmayan 

yer) kelimeleri arasጐndaki bir kelime oyunundan kaynaklanmaktadጐr (Reiner, 1963). 

‘Eutopia’ (iyi yer) ve ‘outopia’ (olmayan yer) arasጐndaki belirsizlik, bazen iyi ve elde 
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edilebilirliᇰi olasጐ sosyal sistemler ve bazen de istenen fakat elde edilemeyen 

mükemmellik fantazileri’ olarak ifade bulmuᗰtur (Emerson, 1973). 

ጀlk çaᇰ filozoflarጐndan Platon Devlet (politei) adlጐ eserinde hiçbir yerde olmayan bir 

devlet anlatmጐᗰtጐr daha sonralarጐ bu devlet anlayጐᗰጐ Yunancada 'hiçbir yerde 

bulunmayan anlamጐna gelen "Ütopia" adጐ anጐlmaya baᗰlanmጐᗰtጐr  

(http://tr.wikipedia.org ).

Dostoᇰlu, ütopyacጐ düᗰünceyi, ᗰimdiki zamanla ilgili olarak hoᗰnutsuzluk duymak ve 

ᗰimdiki zamanጐ, ondan daha iyi olduᇰu düᗰünülen geçmiᗰin veya geleceᇰin hayali bir 

görüntüsüyle deᇰiᗰtirmek olarak tanጐmlamጐᗰtጐr. Ütopyacጐ gelenek iki grubu 

kapsamaktadጐr. Birincisi, geçmiᗰi ᗰimdiki zaman içinde yeniden canlandጐrmayጐ 

amaçlayan ‘geçmiᗰe özlem duyan’ grup, diᇰeri ise ᗰimdiki zamanጐ geleceᇰin 

hayalleriyle yeniden inᗰa etmek isteyen ‘geleceᇰe yönelik’ gruptur (Dostoᇰlu, 2003). 

Ütopyalarጐn konut üzerinde yarattጐᇰጐ etkilerin yanጐnda, yansጐttጐᇰጐ görüntü ve 

kavramlar da önem taᗰጐmaktadጐr. Üretildiᇰi zamanጐ yansጐtan önemli kavramlarጐ 

içlerinde barጐndጐrmaktadጐr. Önemli vurgularጐ kendine referans alጐp, önemli sorular 

sormuᗰ ve sordurmuᗰtur. Referansጐnጐn merkezinde toplum, doᇰa gibi olgular 

mevcuttur. Üretilen ütopyalar olumlu ya da olumsuz olsa da anlattጐᇰጐ ᗰeyin bir 

noktada öngörüsel bir tavrጐ vardጐr, bir çeᗰit hayal gücü ortaya koymaktadጐr. Geleceᇰe 

dair öngörüsel yaklaᗰጐmlar yapጐlmaktadጐr (Callenbach, 1994).

Ütopyalarጐn her zaman olmasa da gerçekçi ve geliᗰtirici boyutlarጐ vardጐr. Özellikle 

teknolojik ütopyalar geleceᇰe yönelik bakጐᗰ açጐlarጐ sunarak mimari yaratጐcጐlጐᇰa 

katkጐda bulunmaktadጐr. Ertekin, ütopyalarጐn, hem bir imge, hem de iyi formüle 

edilmiᗰ bir imgesel dünyaya ulaᗰmak temeline dayandጐᇰጐnጐ düᗰünmektedir. 19. yüzyጐl 

düᗰünsel eyleminin üretken olmamakla suçlandጐᇰጐnጐ, bu yüzden ideolojilerin, bu 

durumdan kurtulabilmek için ütopyaya dönüᗰmek, kendilerini geleceᇰin inᗰaasጐ 

alanጐna atmak zorunda kaldጐᇰጐnጐ ifade etmektedir. Varolan gerçekliᇰin sürmesini 

amaçlayan ideolojiye karᗰጐn, ütopya varolan ideolojinin dጐᗰጐna çጐkmጐᗰ, onunla 

bütünleᗰmiᗰtir, içinden çጐktጐᇰጐ gerçekliᇰi deᇰiᗰtirmeye çalጐᗰmጐᗰtጐr (Ertekin, 1980).

1900’lü yጐllarda öncü projeleriyle en çok ismi duyulan ᗰahጐs Fuller’dir. Fuller’in 

1920’ler ve 1930’lardaki çalጐᗰmalarጐnጐn temelindeki varsayጐm insanlጐᇰጐn geleceᇰinin 

tamamen onun yaᗰama alanጐ sorununa getireceᇰi çözüme baᇰlጐ olduᇰudur (Conrads, 

1991). Yaptጐᇰጐ projeler o dönem için ütopik karᗰጐlansa da, Fuller olabilirliᇰi 
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konusunda projelerinin arkasጐnda durmuᗰtur. Bütün bir kentin üzerini örten dev 

kubbelerin ve havada uçan hafif jeodezik strüktürlerin düᗰünü kuran Fuller, 

Dymaxion patentleri sayesinde konut sorununu sonsuza dek çözerek insanlጐᇰጐ 

yeniden yaᗰama döndürmeye niyetlenmiᗰtir. Ütopya, Fuller’in çizdiᇰi yolda bir 

sapmaya neden olmamጐᗰ, aksine, her zaman çok geliᗰkin olmasa da, düᗰüncelerinde

hep var olmuᗰtur (Picon, 2001).

Birçok ütopyanጐn çጐkጐᗰ noktasጐ toplum olmuᗰtur. Bu ütopyalarda topluma olumlu ya 

da olumsuz yaklaᗰጐmlarda bulunulmuᗰtur. Bumin, yüzyጐllardan beri evrensel 

mutluluk, eᗰitlik, özgürlük idealleri peᗰinden koᗰturan insanoᇰlunun, bir yeryüzü 

cenneti, bir örnek, ideal bir toplum yaratma özleminden vazgeçmediᇰini ifade 

etmiᗰtir. Siyasi ve ekonomik bozukluklardan, adaletsizlikten, günlük yaᗰamጐn katጐ 

gerçeklerinden bunalan ve bir çጐkጐᗰ yolu arayan düᗰünürler, insanጐn çevresiyle 

biçimleneceᇰine inandጐklarጐndan, tasarladጐklarጐ ‘ideal toplum’ için, önce bir ‘ideal 

kent’ kent kurmakla iᗰe baᗰlamጐᗰlardጐr. Bu ideal kentlerin hemen hepsi kaᇰጐt üzerinde 

kalmጐᗰtጐr. Çünkü toplum ideal toplum olmayጐ her zaman reddetmiᗰtir (Bumin, 1990). 

Huxley, ‘Cesur Yeni Dünya’ adlጐ romanጐnda kurduᇰu ütopik dünyayጐ Ford’dan sonra 

632 yጐlጐ içinde tanጐmlamaktadጐr. Bu dünyada aileye yer yoktur, bireyin kendisi, 

mutluluᇰu önemlidir. Birey sadece çalጐᗰጐp, eᇰlenmektedir. Aile kurmak, çocuk 

doᇰurmak gibi kavramlar tamamen ortadan kalkmጐᗰ, hatta ayጐp denebilecek kadar 

pornografik bir kavrama indirgenmiᗰtir. Huxley’in özellikle endüstri devriminden 

sonra yaᗰanan Fordcu dönemin toplumu bu denli etkileyen bir durumda kurgulamasጐ 

enteresan, bir taraftan da ᗰaᗰጐrtጐcጐ bir ütopik yaklaᗰጐm olmuᗰtur. Huxley Ford 

dönemini dünyanጐn çaᇰ atladጐᇰጐ bir kጐrጐlma noktasጐ olarak tanጐmlamጐᗰtጐr, seri üretime 

geçildiᇰi dönemde yazdጐᇰጐ bu romanda toplumun yaᗰadጐᇰጐ karmaᗰayጐ farklጐ bir aile 

ve birey yaklaᗰጐmጐyla ütopik bir biçimde sunmuᗰtur (Huxley, 2000).

3.2. Ekonomik ve Politik Faktörler

Altman, makro-politik ve ekonomik etkileri merkez kaç kuvvetleri olarak 

nitelendirmektedir. Bu merkezkaç kuvvetlerin etkisiyle meydana gelen olaylar 

sጐradan insanlarጐn yaᗰamlarጐnጐn içine günden güne temelden etkileyici yollarla 

ulaᗰmaktadጐr. Bu etkilerle insanlarጐn evlerini ve iᗰlerini istekleri dጐᗰጐnda 

bጐrakmalarጐna, konum deᇰiᗰtirmeye zorlanmalarጐna, iliᗰkilerinin ve arkadaᗰlጐklarጐnጐn, 
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iyeliklerinin, sosyal baᇰlጐlጐklarጐnጐn büyük deᇰiᗰikliklere uᇰramasጐna sebebiyet 

vermektedir (Altman, 1993).

Harvey, 20. yüzyጐlጐ boyunca geçen dönemi kapitalizmin politik-ekonomik 

dönüᗰümüne baᇰlጐ olarak, benzeri birçok alanda olduᇰu gibi tüketim örüntülerinde 

radikal bir deᇰiᗰim süreci olarak tanጐmlamaktadጐr.  1970’li yጐllarጐn ortalarጐna genel 

anlamda, kapitalist düzenin, yalnጐzca bir kitle üretim sistemi olarak deᇰil, daha çok 

bütünsel bir yaᗰam biçimi olarak ele alጐnmasጐ gereken Fordist üretim tarzጐ 

çerçevesinde biçimlendiᇰi görüᗰünün kabul edildiᇰini öne sürmektedir (Harvey, 

1997). 

Özellikle 20. yüzyጐlda endüstri devriminden sonra dünya genelinde ekonomik ve 

politik alanda birçok geliᗰme yaᗰanmጐᗰtጐr. Bu bölümde deᇰiᗰen bu ekonomik ve 

politik düzenin konutun deᇰiᗰim ve geliᗰiminde oynadጐᇰጐ rolleri üzerinde 

durulacaktጐr.  

Ekonomik Dengelerdeki Deᇰiᗰim: Yጐrtጐcጐ, piyasadaki üretimin miktarጐ yani ‘arz’ጐn, 

tüketimin miktarጐ yani ‘talep’ ile belirlenmekte olduᇰunu ifade etmiᗰtir. Kapitalizm 

gibi sürekli geliᗰmek zorunda olan bir ekonomik yapጐda, üretimin istikrarlጐ artጐᗰጐ 

ancak tüketim cephesindeki talebin istikrarlጐ artጐᗰጐna baᇰlጐdጐr. Bu yüzden kapitalist 

ekonomide tüketim sadece gereksinim ve kullanጐmጐn doᇰal süreçlerine bጐrakጐlamaz. 

Tüketim sürekli uyarጐlmak, yeni ihtiyaçlar yaratጐlmak zorundadጐr (Yጐrtጐcጐ, 2002). 

Ülkenin ekonomik dengesindeki istikrar piyasadaki üretim ve tüketim dengesiyle de 

iliᗰkilidir. Bu nedenle kapitalist toplumlarda tüketim her zaman üretimle doᇰru 

orantጐlጐ olarak teᗰvik edilmek durumundadጐr. 

Özsoy, ᗰehirdeki nicel konut ihtiyaçlarጐyla buluᗰmayጐ hedefleyen seri konut 

uygulamalarጐnጐn çoᇰunun geliᗰmiᗰ yaᗰam tarzlarጐnጐn ve ᗰehir sakinlerinin 

kimliklerinin niteliksel beklentilerinden oldukça uzak olduᇰunu ifade etmiᗰtir 

(Özsoy, 2005). Bu örnek kapitalist yaklaᗰጐmla seri üretilerek topluma sunulmuᗰ 

standart konutlarጐn artጐk bireylerin istek ve ihtiyaçlarጐna cevap veremediᇰini 

göstermektedir. Bu da istek ve talepleri baᗰka yöne çekmektedir. Piyasanጐn sጐnጐrlጐ bir 

bölümü bu talebi karᗰጐlayacak yeni alternatif konutlarጐn üretilmesinde teᗰvik edici bir 

rol oynamaktadጐr. Bu çalጐᗰmalar dünya genelinde çok kጐsጐtlጐ ve az miktarlarda 

görünse bile, toplumun yeni talebini karᗰጐlayacak ᗰekilde yeniden ᗰekillenmesi 

gerekmektedir.
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Üretim ve Tüketim Biçimlerinin Deᇰiᗰmesi: Batጐ toplumlarጐnda modern anlamda 

tüketim, sanayi devrimi ile baᗰlamጐᗰ, kitle üretimi ve refah devleti uygulamalarጐ 

sonucunda alt toplumsal tabakalara doᇰru yayጐlmጐᗰtጐr. Bir baᗰka ifadeyle tüketim 

devrimi üretim devriminin sonucudur. Almanya’da yaᗰam çevresi, özellikle 70’li ve 

80’li yጐllarda dikkate deᇰer ölçüde deᇰiᗰmiᗰtir. 

Hacጐhasanoᇰlu, dünyadaki tüm süreçlerin kaliteli olmak yolunda çabalarጐnጐ rekabet 

için sürdürmek zorunda olduklarጐnጐ ifade etmektedir. Bu nedenle gelecekte de inᗰaat 

sektörünün dጐᗰ açጐlጐmጐ ve sürekli kalite geliᗰtirme yönündeki çabalarጐnጐn süreceᇰi 

ᗰeklinde bir sonuca varmaktadጐr. Avrupa özellikle 80 sonrasጐ konuttaki nicelik 

sorununu çözmekte baᗰarጐlጐ olmuᗰtur (Hacጐhasanoᇰlu 2005).  

Ülke ve Konut Politikalarጐndaki Deᇰiᗰim: 70’li yጐllarጐn sonlarጐnda modern 

kentlere, modern yapጐlara ve modern mimarlጐᇰa yöneltilen eleᗰtirilerin sesi giderek 

yükselmiᗰtir. Savaᗰ sonrasጐ yጐllardaki konut açጐᇰጐ, artጐk mimarlarጐn ve plancጐlarጐn 

önerilen planlarጐyla ilgisi kalmayan yeni yapጐ alanlarጐnda sürekli artan bir 

yoᇰunlaᗰmaya yol açmጐᗰtጐr. Bartels, konutlarጐn yapጐ kooperatifleri aracጐlጐᇰጐyla 

daᇰጐtጐlmasጐnጐn da pek akጐllጐca olmadጐᇰጐnጐ vurgulamጐᗰtጐr. Aynጐ zamanda Bartels, farklጐ 

sosyal sጐnጐflarጐn bazጐ planlarda görüldüᇰü gibi karma yerleᗰtirilmemiᗰ, hatta tam 

tersine fark edilir sosyal çatጐᗰmalara yol açacak ᗰekilde ayrጐlmጐᗰ olduklarጐna dikkat 

çekmiᗰtir. 1979 yጐlጐnda Alman ጀᗰçi Birliᇰi, ‘Alጐᗰtጐᇰጐmጐz gibi yaᗰamaya devam mጐ?’ 

sorusunu yönelterek, Almanya halkጐnጐn alጐᗰkanlጐklarጐnጐ ve taleplerini sorgulamaya 

baᗰlamጐᗰtጐr. Sonuç olarak yeni yaᗰam ᗰekilleri arayጐᗰlarጐ baᗰlamጐᗰtጐr. Doᇰu 

Almanya’da devlet eliyle yönlendirilen geliᗰim ana trendlerin yakጐnጐna bile 

uᇰramazken, konut politikasጐnጐn resmi ifadesi eski yapጐlarጐn yeni yapጐlarla ikmal 

edilmesiyle sonuçlanmጐᗰtጐr. Doᇰu ile Batጐnጐn birleᗰmesi sonrasጐ yapጐlanmaya ayrጐlan 

paralar eski yapጐlarጐn yenilenmesine harcanmጐᗰtጐr (Bartels, 2004).

Kentsel Geliᗰimler, Deᇰiᗰim ve Dönüᗰümler: Dünya’da 1970’lerin ikinci 

yarጐsጐndan baᗰlayarak yaᗰanan ekonomik bunalጐma çözüm arayጐᗰlarጐ kapsamጐnda; 

yeni teknolojilerin ortaya çጐkmasጐ, üretimin yeni biçimlerde örgütlenmesi, üretim 

sürecinin ayrጐᗰmasጐ, tüketici gruplarጐnጐn farklጐlaᗰmasጐ ᗰeklinde yapጐsal dönüᗰümler 

gözlemlenmiᗰtir (Aslanoᇰlu, 2000). Bu dönüᗰümler, 20. yüzyጐlጐn sonlarጐndan 

baᗰlayarak dünyadaki ülkeler ve kentler adጐna küreselleᗰme denilen yoᇰun bir 

etkileme ve etkilenme olgusuyla karᗰጐ karᗰጐya kalmalarጐyla iliᗰkili olmuᗰtur. 
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Keleᗰ’e göre, küreselleᗰme, devletlerarasጐ siyasal ve coᇰrafi sጐnጐrlarጐ önemli 

olmaktan çጐkarmጐᗰ, gerçekte kapitalizmi yeryüzünün tek geçerli ekonomik sistemi 

yapmayጐ, kamunun ekonomi ve toplum yaᗰamጐndaki etkisini azaltmayጐ, piyasa 

güçlerini toplum yaᗰamጐna tümüyle egemen kጐlmayጐ amaçlamጐᗰtጐr (Keleᗰ, 2006). 

Giddens ise, küreselleᗰmeyi, modernliᇰin sonucu olarak nitelendirmiᗰtir. Uzak 

yerleᗰimlerin birbiri ile iliᗰkilendirildiᇰi yerel oluᗰumlarጐn millerce ötedeki olaylarla 

biçimlendirildiᇰi dünya çapጐndaki toplumsal iliᗰkilerin yoᇰunlaᗰmasጐ olarak 

tanጐmlamጐᗰtጐr (Giddens, 1994). Konutun kent içinde organize olmasጐ, yapጐm ve 

sunum biçimleri de günümüzde küreselleᗰmenin etkileri ile farklጐ boyutlar almጐᗰtጐr. 

Ülkelerin yaᗰadጐklarጐ küreselleᗰme sürecinde, kentleᗰme deneyimleri, izledikleri 

ekonomik geliᗰme stratejileri ile siyasal rejim ve yönetimlerinin niteliklerine göre 

farklጐlጐklar göstermiᗰ, her dönem kendine özgü bir kent tipini yaratmጐᗰtጐr. 

Türkiye’nin yerleᗰme sistemi de, dünyadaki ve Türkiye’deki deᇰiᗰmelere uyum 

saᇰlamak yönünde sürekli olarak kendisini yeniden yapጐlandጐrmጐᗰtጐr. 

Her dönemin kendine özgü kentsel geliᗰimleri ve sonucundaki deᇰiᗰimler konut 

alanlarጐnጐn kent içindeki yapጐlanmasጐ ile birebir iliᗰkili olmuᗰtur. Kentleᗰme hareketi 

de, zaman içindeki bir deᇰiᗰmeyi anlatmaktadጐr. Türkiye’nin kentleᗰme politikalarጐ 

en genel çizgileriyle ‘Kalkጐnma Planlarጐ’ ve ‘Konut Politikalarጐ’yla izlenebilmiᗰtir. 

Türkiye’de bu planlጐ süreç 1963’teki ilk beᗰ yጐllጐk kalkጐnma planጐ ile baᗰlamጐᗰtጐr. 

1980 öncesi dönemde Türkiye’de kentsel ölçekte dönüᗰümler hጐzlጐ kentleᗰmeye baᇰlጐ 

olarak nüfusun artmasጐ ve konut ihtiyacጐnጐn karᗰጐlanamamasጐyla ortaya çጐkmጐᗰtጐr. 

Yasalar ve planlama süreçleri de bu dönemin hጐzlጐ kentleᗰme sürecinde yetersiz 

kalmጐᗰtጐr. Özellikle planlama sürecinin salt fiziki bir süreç olmadጐᇰጐ, ekonomik ve 

sosyal boyutunun da ihmal edilmemesi gerektiᇰi ancak Üçüncü Beᗰ Yጐllጐk Kalkጐnma 

Planጐnda (1973-1977) ortaya konmuᗰtur (Keleᗰ, 2006). 

ጀstanbul, nüfusunun % 60’ጐ  yasal olmayan ve planlanmamጐᗰ yerleᗰimlerde yaᗰayan 

ve çeᗰitli insanlarጐn yerleᗰtiᇰi  metropolitan bir ᗰehirdir. Kentin özellikle 50’lerden 

sonra aldጐᇰጐ göçlerle yaᗰanan deᇰiᗰim, kentte yeni bir barጐnma modeli ortaya 

koymuᗰtur. Onun dጐᗰጐnda bu süreçte oluᗰan düzenli ve düzensiz yerleᗰimlerin 

kesiᗰiminde  birçok yaᗰam tarzጐ barጐndጐrmaktadጐr. Endüstri gibi iç dinamiklerin ve 

globalizasyon gibi dengelenememiᗰ durumlarጐnጐn bir sonucu oluᗰan, ᗰehirdeki 

süreksizlik, metropoliste çeᗰitli kimliklerin ortaya çጐkmasጐna sebep olmuᗰtur (Özsoy,

2005).
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Yasadጐᗰጐ yapጐlaᗰma gecekondu sorunu olarak kentsel alanጐn dönüᗰümünde önemli bir 

rol oynamጐᗰtጐr. Göç ve gecekondu sorunu özellikle ጀstanbul için 1950’lerden 

günümüze kadar büyüyerek devam eden bir sorun olmuᗰtur. 1950’lerdeki yoᇰun 

göçün artmasጐ ve konut sorunu mevcut ᗰehirsel politikalarla kontrol edilememiᗰ 

saᇰlጐksጐz yerleᗰimlerin önü açጐlmጐᗰtጐr.  Kültürel ve sጐnጐfsal farklጐlጐᇰጐn mekandaki 

yansጐmasጐ olarak gecekondu mahalleleri sakinleri ancak politik bir güce eriᗰtikten 

sonra kamusal hizmetleri elde etmiᗰlerdir. 1960’lara gelindiᇰinde gecekondu iᗰlev 

deᇰiᗰtirmeye baᗰlamጐᗰtጐr. Gerek ölçek olarak büyük saᇰlጐksጐz alanlar, gerekse 

toplumsal olarak kente adapte olamayan sosyal gruplar ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Daha 

önceleri kent içinde tek tük rastlanan gecekondu alanlarጐ giderek yayጐlmጐᗰ ve ölçeᇰi 

büyümüᗰtür (Kጐray, 1998). 

Tekeli, 1960’lara kadar olan dönemde, Türkiye’de bireysel konut sunum biçimi 

olduᇰunu vurgulamጐᗰtጐr. Bunlarጐ, konut sahibi olmak isteyenlerin bir arsa alጐp, bu 

arsanጐn imar haklarጐnጐ kullanmak üzere, ilgili teknik elemana hazጐrlattጐᇰጐ projenin 

uygulanmasጐ için belediyesinden izin alarak, taᗰeronlar ya da küçük yapጐmcጐlar eliyle 

konut yaptጐrmasጐ süreci olarak tanጐmlamጐᗰtጐr. Bu da II. Dünya Savaᗰጐ sonrasጐnda hጐzla 

artan konut talebi karᗰጐsጐnda yeterli konut arzጐnጐn karᗰጐlanamamasጐ olarak ortaya 

çጐkmጐᗰtጐr. 1983’te ortaya konan ‘Toplu Konut Yasasጐ’nጐn yürürlüᇰe girmesiyle konut 

üretiminde canlanma görülmüᗰtür (Tekeli, 1998).  Bu dönemden sonra günümüze 

kadar, büyük inᗰaat firmalarጐ ve Toplu Konut ጀdaresi bir çok yeni yerleᗰmeler ve 

uydu kentler gerçekleᗰtirmiᗰtir. 

1980 sonrasጐ ekonomik politikalarda deᇰiᗰimler ile küreselleᗰen dünyaya 

eklemlenmek Türkiye’nin tercihi olmuᗰtur. Bu da kentleᗰme sürecinin çok boyutlu 

hale gelmesini saᇰlamጐᗰtጐr. ጀzlenen iç piyasaya dönük kalkጐnma modeli terk edilmiᗰ, 

dጐᗰa açጐk ihracata yönelik bir kalkጐnma modeli benimsenmeye baᗰlanmጐᗰtጐr. Bundan 

dolayጐ, Türkiye’nin dünya pazarlarጐyla bütünleᗰmesini arttጐrmasጐ ve küreselleᗰme 

süreci içinde yer almasጐ gerekmiᗰtir (Tekeli, 1998).  Türkiye’deki 1980 sonrasጐ 

kentleᗰme ile konut alanlarጐndaki biçimlenmeler küresel düzlemle etkileᗰimli olarak 

geliᗰmiᗰtir. 

Turgut ve Akbalጐk, son otuz yጐldaki konut alanlarጐnጐn geliᗰimini üç ayrጐ dönemde ele 

almጐᗰtጐr. Bunlar; 1950’lerden baᗰlayarak kጐrsal alandan kentsel alana göç ile kent 

merkezinin gecekondu yerleᗰimleri ile çevrelenmesi, 1960’larጐn sonu ve 1970’lerden 

baᗰlayarak ulusal kalkጐnma ve orta sጐnጐf konut alanlarጐnda farklጐlaᗰma, 1980’lerden 
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baᗰlayarak küreselleᗰme ve bugünkü durum, olarak vurgulanmጐᗰtጐr (Turgut & 

Akbalጐk, 2005). 

1980’lerden sonra kentsel alandaki deᇰiᗰimler, küreselleᗰme sürecine dahil olmaya 

çalጐᗰan Türkiye’nin kentsel biçimleniᗰinin diᇰer dönemlerden daha farklጐ olmasጐnጐ 

beraberinde getirmiᗰtir. 1980 sonrasጐnda ጀstanbul’da ortaya çጐkan yeni mekansal 

geliᗰmeler ortaya çጐkan yeni yaᗰam tarzlarጐ ve yeni sosyal sጐnጐflar ile ᗰekillenmiᗰtir. 

Bu dönemde, çoᇰu zaman üst düzey yönetici veya serbest meslek sahibi olan genç 

çiftler sosyal düzeylerine uygun bir yaᗰam tarzጐna cevap verebilecek lüks konut 

arayጐᗰlarጐna girmiᗰlerdir (Turgut & Akbalጐk, 2005). 

Dolayጐsጐyla günümüzde kentleᗰme sürecini belirleyen dinamiklerin hጐzla yön 

deᇰiᗰtirdiᇰi yeni konut sunum biçimlerini ortaya çጐkardጐᇰጐ gözlemlenmiᗰtir. Yap-sat 

tarzጐ küçük üreticiliᇰe dayanan konut sunum biçimi, hakim sunum tarzጐ olma 

özelliᇰini yitirmiᗰ, yerini daha büyük ve düzenli kent parçalarጐnጐn geliᗰtirilmesini 

gerekli kጐlan toplu konut-kooperatifleᗰme biçimi almጐᗰtጐr. 1980’lerin ikinci 

yarጐsጐndan itibaren, giderek artan bir hጐzla, üst, üst-orta sጐnጐflar kentleri terk etmeye, 

kendi özel alanlarጐnጐ kurmaya baᗰlamጐᗰlardጐr.

Tekeli, Türkiye’de son yirmi yጐlda kent biçimlerinde gözlemlenen deᇰiᗰimlerde üç 

faktörün birleᗰik etkilerinin görüldüᇰünü vurgulamጐᗰtጐr. Bunlardan birincisini, 

kentlerin iᗰlevleri ve çevresinde kurduᇰu denetim biçimlerindeki deᇰiᗰmeler ile buna 

paralel oluᗰan toplumsal katmanlaᗰmanጐn yeni biçimleri olarak; ikincisini, kentteki 

yapጐ sunum biçimlerinde ve kent içi ulaᗰጐmጐn örgütlenmesindeki geliᗰmeler olarak; 

üçüncüsünü ise, yerleᗰmenin büyüklüᇰünde ya da ölçeᇰindeki artጐᗰ olarak belirtmiᗰtir 

(Tekeli, 1998).  

3.3. Teknolojik Faktörler

Kongar teknolojiyi, ‘maddi kültür’ olarak nitelendirmiᗰtir. Kültürü tanጐmlarken 

‘insanጐn yarattጐklarጐnጐn tümü’ ᗰeklinde bir ifade kullanmጐᗰtጐr. Dolayጐsጐyla ᗰimdiye 

kadar insanጐn yarattጐᇰጐ maddi olarak tanጐmlanabilecek her ᗰeyi teknoloji olarak 

tanጐmlamak yanlጐᗰ olmayacaktጐr (Kongar, 2005). Sonuç olarak, teknolojiyi kültürün 

bir parçasጐ olarak görmek ve bugüne kadar ve bugünden sonra üretilen teknolojinin 

kültürün sürekliliᇰinde büyük rol oynadጐᇰጐnጐ söylemek de mümkün olacaktጐr. 
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Batጐ kültürünün geliᗰim süreci, aynጐ zamanda batጐ teknolojisinin geliᗰim süreci 

kiᗰisel özgürlüklerin sጐnጐrlarጐnጐn geliᗰmesinde ve geniᗰlemesinde bir sonsuzluk 

kaynaᇰጐ olmuᗰtur. Teknoloji, endüstriyel kültürün ilk ጐᗰጐklarጐyla, alet ve makinelere 

yeni bulunmuᗰ inancጐ getirmiᗰtir, bunun yanጐnda sosyal hiyerarᗰinin bozulmasጐna 

sebep olmuᗰtur. Bu evrim en çetin süreçlerden biridir. Bu makine sadece insanlarጐn 

elle iᗰlettiᇰi ve alጐᗰveriᗰte sahip olmadጐklarጐ seçme haklarጐnጐ özgürleᗰtirmekle 

kalmamጐᗰ, aynጐ zamanda daha önce orta ve alt sጐnጐf halkጐn sahip olmadጐᇰጐ ürünün ve 

servisin olanaklጐlጐᇰጐnጐ da saᇰlamጐᗰtጐr. Ürünlerin elde edilebilirliᇰi ve satጐn 

alጐnabilirliᇰi, yüksek yoᇰunluktaki mekanik ürünlere kadar, sጐnጐf tabanlጐ deᇰil de 

statüye dayanan yeni bir sosyal yapጐ oluᗰturmuᗰtur. Diᇰer bir deyiᗰle, belli bir sጐnጐfta 

doᇰma sistemine göre kiᗰiye özel ayrጐlmጐᗰ bir sosyal statü deᇰildir, yüksek eᇰitim 

sistemi ve ileri teknolojili iᗰ pazarጐnda kazanጐlmጐᗰ bilgiyle ulaᗰጐlabilir olmuᗰtur 

(Demchak, 2000).

Mobilite, bir yaᗰam ᗰekli haline gelmiᗰtir. Dinamik bir ekonomik sistemle özgürce 

hareket edebilme yeteneᇰiyle, yaᗰam kalitesine baᇰlጐ olarak beklentilerin daha da 

yüksek düzeylere ulaᗰmasጐ, yeni teknolojinin geliᗰimini de etkilemiᗰtir. Bu etkiler, 

evde bulaᗰጐk makinesi hakkጐnda, arabada CD çalar, veya arka ceplerde taᗰጐnan cep 

telefonu hakkጐnda konuᗰulmuyor olunsa bile, Modern yaᗰam biçiminin bütün 

beklentilerinde açጐk olarak görülmüᗰtür. Bütün bu ürünler, seri üretimin ve orta 

sጐnጐfጐn günlük hamallጐk olarak nitelendirdiᇰi, sጐkጐntጐlጐ ve tatsጐz iᗰlerini azaltmak için 

hጐzlጐ, iyi ve ucuz ürünlerindeki beklentilerinin büyümesi sonucu ortaya çጐkmጐᗰtጐr 

(Demchak, 2000).

Bugünün dijital eᇰitimli tasarጐmcጐlarጐ mimari pedogoji ve uygulamayጐ tekrar ifade 

ederken küçük damla kütleler ‘Blobs’, oyuklar ‘folds’ ve yine dijital kutular gibi 

formlar üreterek yollarጐna devam etmekteler. Deᇰerli, lazer kesimi bileᗰimlere sahip 

iᗰleme makineleriyle bu formlarጐ inᗰa edilebilir yapmጐᗰ ve mimari ürünün diᇰer 

formlarጐnጐ önemsiz ᗰekilde sunmuᗰlardጐr (Rosa, 2003).

Medya ve ጀletiᗰim: 20. y.y. ጐn sonlarጐnda, kamu ve özel arasጐndaki yeni iliᗰki, medya 

ve teknolojiyle birlikte özelin kamuyla iç içe geçtiᇰi bir durum ortaya çጐkarmጐᗰtጐr. 

Her iki teori ve pratik, dijital teknolojilerin gücü çaᇰdaᗰ mimari yeniliklerinde ve 

deneyselcilikte bir hጐzlandጐrጐcጐ etken olmuᗰtur.
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ጀnsanጐn kendi alanጐnጐ kontrol etmesi, egemenlik kurmasጐ ve sahiplenmesi konusunda, 

çevre davranጐᗰ bilimleri literatüründe önemli bir çalጐᗰma yapmጐᗰ olan Douglas 

Porteous, pek çok hayvan türünde olduᇰu gibi, insan neslinde de ‘kimlik’, ‘güvenlik’ 

ve ‘uyarጐ’ istemlerine karᗰጐlጐk gelen fiziksel mekanlarጐna ‘egemenlik kurma’ 

içgüdüsünün varolduᇰunu saptamጐᗰtጐr. Sonrasጐnda yapጐlan çalጐᗰmalar da ‘egemenlik 

alanጐ’nጐn evrensel bir davranጐᗰ kalጐbጐ olduᇰunu desteklemiᗰtir. Egemenlik alanጐ, 

anጐnda ‘kendi’ ve diᇰerleri olarak mekansal bir ayrጐm yaratmaktadጐr. ጀnsan, kendi ve 

çevresi arasጐndaki bilgi ve iletiᗰim akጐᗰጐnጐ denetleme, her eylemi için sürekli anlamda 

rahat ve konforlu bir uzaklጐk ve sosyallik iliᗰkisi kurma eᇰilimindedir. Bu denetim 

istemi ve iᗰlemi ‘mahremiyet’ olarak tanጐmlanmaktadጐr (Bozkurt, 2005).

Yasalar, özellikle özel yaᗰamጐn gizliliᇰinin korunmasጐna yönelik çok sayጐda 

düzenleme getirmektedir. Resmi otoriteler de dahil, herkes, baᗰkalarጐnጐn gizlilik 

hakkጐna ve özel yaᗰamጐnጐn mahremiyetine saygጐ göstermek zorunda olmuᗰtur. ጀlk 

defa 1890 yጐlጐnda Harward Law Review’da Warren ve Brandies, geliᗰen teknolojinin 

gizlilik hakkጐnጐ tehlikeye atmasጐna dikkat çekmiᗰ ve gizliliᇰi ‘yalnጐz kalma hakkጐ’ 

olarak tanጐmlamጐᗰlardጐr (Bozkurt, 2005).

Daha sonraki yጐllarda gizliᇰin birçok tanጐmጐ yapጐlmጐᗰtጐr. Bir baᗰka yazara göre 

gizlilik ᗰahጐs hakkጐndaki kiᗰisel enformasyonun korunabilmesi hakkጐdጐr. Gizliliᇰin 

tehdidi birçok kaynaktan gelmektedir. Günümüzde medya bunun en önemli 

kaynaklarጐndan biri olmuᗰtur. Enformasyonun büyük bir güç olduᇰunu bilen büyük 

iᗰletmeler sokaktaki insan hakkጐnda sürekli olarak veri toplayarak, biriktirmekte ve 

eᗰleᗰtirmektedir. ጀnsanlarጐn büyük çoᇰunluᇰu kendisi hakkጐnda biriktirilen bu 

bilgilerden habersizdir. Bilgisayardaki ilerlemeyle toparlanan bilgiler depolanmakta,  

aynጐ zamanda analiz de edilmektedir. Son dönemde olaᇰanüstü bir hጐzla yayጐlan 

ጀnternet teknolojisi ile birlikte gözetimin artጐᗰ hጐzጐ daha çok ivmelenmiᗰtir. 

Teknolojinin altyapጐsጐnጐ hazጐrladጐᇰጐ vurgulanan ጀnternet, diᇰer taraftan sጐradan 

insanlar hakkጐnda kiᗰisel enformasyonun büyük ölçülerde ortaya çጐkarጐlmasጐna sebep 

olmaktadጐr (Bozkurt, 2005).

Akdemir, mahremiyeti insanጐn kendi ve diᇰerleri arasጐndaki iliᗰkinin ayarlanmasጐ ve 

kontrolü, kጐsacasጐ çift yönlü bir sጐnጐr koyma ya da ayarlama iᗰlemi olarak 

tanጐmlamaktadጐr (Akdemir, 2003). Gittikçe evinin birçok bölümüne yayጐlmaya 

baᗰlayan ‘Medya ve iletiᗰim araçlarጐ’ bireyin ‘mahremiyet’ olgusunu etkilemektedir. 

Birey kendi alanጐnda egemenlik kurmak içgüdüsüyle hareket ederken, ev içerisindeki 
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güvenlik ve iletiᗰim araçlarጐ, akጐllጐ sistemler ve algጐlayጐcጐlarla bireyin egemenlik 

alanጐna girmiᗰ, kendisi ve çevresi arasጐnda yeni sጐnጐrsal ayarlamalar yapmasጐnda 

etkin olmuᗰtur.

Planlanmጐᗰ (kurgulanmጐᗰ) çaᇰdaᗰ deᇰiᗰimin oranጐ veya bilinçli buluᗰlarጐn ikincil 

sonuçlarጐndan oluᗰan neticeler önceki zamanlardan daha yüksektedir. Buna baᇰlጐ 

olarak, malzeme teknolojisinin ve sosyal stratejilerinin alanጐ hጐzlጐ bir ᗰekilde 

geniᗰlemekte ve kesin bir ᗰekilde etkileri katkጐ saᇰlamakta ve gittikçe artmaktadጐr 

(Moore, 1963).

New York’taki Modern Sanatlar Müzesi’nde düzenlenen ‘The Private Un-Private 

House’ adlጐ bir sergide, özel ve kamusal alan ayrጐmጐ vurgulanmasጐnጐn yanጐnda  

medya ve mimari iliᗰkisi tartጐᗰጐlmaktadጐr. Evlerimizin içine kadar girmiᗰ olan 

medyanጐn mahremiyetle olan iliᗰkisi sorgulanmaktadጐr. Gülan, bu serginin spesifik 

olarak diᇰerlerinden ayrጐlan özelliᇰini, sergileniᗰinden ziyade, elektronik görsel 

malzemenin mimaride yapጐsal bir olgu olarak ele alጐnmasጐ ve kullanጐlmasጐ olarak 

ortaya koymuᗰtur. Hareketli görüntünün bir yapጐ tasarጐm elemanጐna dönüᗰmesini 

önemli bir yenilik ve geliᗰme olarak deᇰerlendirmiᗰtir (Gülan, 2004). 

Mahremiyet her zaman politik etmenler ve kiᗰisel doᇰrulara baᇰlጐ olmuᗰtur, fakat bu 

baᗰlጐklar sadece fiziksel mahremiyeti deᇰil, elektronik medyanጐn insanlarጐn evlerinde 

ve günlük yaᗰamlarጐnda artan varlጐᇰጐnጐ da içermektedir. 20. y.y. ጐn erken 

dönemlerinde, filozof Martin Heidegger, ‘Medya’nጐn farklጐ yaᗰamlara olan 

etkilerindeki sorunlarጐ ortaya koymuᗰtur, "distancelessness" olarak nitelendirdiᇰi 

konuya karᗰጐ uyarmaktadጐr. Onun bu konudaki endiᗰesi, bugün benzer bir 

farkጐndalጐkla gerçek ve sanal arasጐndaki ayrጐmጐn ve her iki durumun kabul 

edilebilirliᇰinin  yer deᇰiᗰtirmiᗰ olmasጐdጐr.

(http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-privatehouse/essay.html)

Malzeme ve Yapጐm Teknolojisi Deᇰiᗰim ve Geliᗰimleri: Endüstri devrimi sonrasጐ 

malzeme ve yapጐm tekniᇰi tamamen deᇰiᗰmiᗰ, seri üretim hayata geçmiᗰtir. 

Dolayጐsጐyla bundan sonraki süreçte konut üretimi Modern konutlarጐn yapጐm 

kolaylጐᇰጐyla daha da hጐzlanmጐᗰ, Avrupa’da özellikle cam kullanጐmጐnጐn getirdiᇰi 

konsept tüm dünyada yankጐ uyandጐrmጐᗰtጐr. 1980lere doᇰru hጐzlጐ konut üretimi 

sayesinde konut açጐᇰጐ Avrupa’da oldukça azalmጐᗰ, konut politikalarጐnda artጐk kalite 

üzerinde yoᇰunlaᗰmak uygun görülmüᗰtür (Dinçer, 2003).
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Alüminyum ve yerinde döküm beton buluᗰsal kullanጐmlarጐ dönemin çaᇰdaᗰ 

mimarlarጐnጐn daha eᇰrisel ve akጐᗰkan ᗰekiller yaratmalarጐna izin vermiᗰtir. 

Tasarጐmlar, dijital teknolojileriyle baᗰarጐlጐ olmuᗰ akጐᗰkan ve biçimsiz formlarጐnጐ 

anlayabilmek adጐna estetik örnekler olarak görülmüᗰtür (Rosa, 2003).

Malzeme teknolojisindeki hጐzlጐ geliᗰim ve arayጐᗰlar konut kavramlarጐnጐn deᇰiᗰiminde 

önemli bir etken olmuᗰtur. Özellikle son dönemde çጐkan bir çok kavramጐn kapsamጐnጐ 

geniᗰletmiᗰ, bazጐlarጐnጐ da yeni geliᗰtirmiᗰtir. Özellikle ‘esneklik’ ve ‘dinamizm’ 

kavramlarጐnጐn deᇰiᗰen malzemelerin etkileriyle önemli kapsam geniᗰlemesine 

uᇰradጐᇰጐ görülmüᗰtür. Esneklik mekandan fonksiyona, strüktürden hareketliliᇰe 

konsepte geniᗰ bir çerçevede ele alጐnmaya baᗰlamጐᗰtጐr. Yapጐ elemanlarጐ artጐk dijital, 

akጐllጐ duvarlara dönüᗰmüᗰ, kabuklar daha esnek, geçirgen, iletken ve akጐᗰkan bir hal 

almጐᗰtጐr.

Bilgisayar Teknolojisindeki ve Tasarጐmdaki Deᇰiᗰim ve Geliᗰimler: Önal, 

geçmiᗰte kendi alanlarጐnda dönüp duran meslek dallarጐnጐn, yaᗰanan geliᗰmelerle 

birlikte çevresindeki duvarlarጐ yጐkጐp kendisini gündeme dahil etmek durumunda 

kaldጐklarጐnጐ, çünkü bu mesleklerin kendilerini geliᗰtirmeleri için gerekli bir giriᗰim 

olduᇰunu ifade etmiᗰtir. Aslጐnda akጐl yürütmeyle farkጐna varmጐᗰ, ya da zorunlu 

kጐlጐnmጐᗰlardጐr. Bu noktada  ‘ara alanlar’ tanጐmlamጐᗰtጐr.  Ona göre bu ara alanlar o 

denli baᗰarጐlጐ ve üretken olmaya baᗰlamጐᗰtጐ ki ana alanlar ana alan olma özelliᇰini 

yitirmiᗰtir. Bunun sonucu olarak da bilgisayarla modelleme becerisinin öylesine 

baskጐn hale geldiᇰini ve modellemenin çarpጐk biçimde ana alan iᗰlevi kazandጐᇰጐnጐ, 

mimarlጐᇰጐn ise bu durumda ara alan konumuna düᗰtüᇰünü savunmuᗰtur (Önal, 2005).

Mimari uygulamalarda bir binanጐn görünüᗰünü bina daha yapጐlmadan yaratma fikri 

her zaman uygulanan bir tasarጐm iᗰlemi olmuᗰtur. Bu iᗰlem yapጐlጐrken ya perspektif 

görüntüler oluᗰturulmuᗰ ya da iz düᗰüm yöntemleriyle yeni görüntülerin 

oluᗰturulmasጐ saᇰlanmጐᗰtጐr. Bu ᗰekilde yapጐlacak olan binanጐn üç boyutlu temsili 

gösterilmesi ihtiyacጐ sadece binanጐn müᗰteriye takdimi için deᇰildir. Aynጐ zamanda 

bu yaratጐcጐ mimarlጐk iᗰleminin ayrጐlmaz bir parçasጐ olmasጐndan dolayጐdጐr. Bu mimari 

önlem önemli beyinsel bir inᗰa iᗰlemidir. Yani hiçbir ᗰekilde yapጐlamayacak olan 

binalarጐn test edilip deᇰerlendirilmesinden oluᗰmaktadጐr. Ünaldጐ, hayallerin 

mimarisini sadece tasarጐma dayanan bir iᗰlem olmadጐᇰጐnጐ, tamamen bir mimari 

oluᗰum olduᇰunu ifade etmiᗰtir. Bilgisayar teknolojisindeki geliᗰmelerle birlikte bu 

alanda önemli adጐmlar atጐlmጐᗰtጐr, bunlar arasጐnda sadece tek bakጐᗰ açጐlጐ görüntülerin 
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inᗰa edilebileceᇰi deᇰil kullanጐcጐnጐn bakጐᗰ açጐsጐnጐ deᇰiᗰtirebileceᇰi aynጐ zamanda 

binaya baᇰlጐ olarak deᇰiᗰebilen ve gerçekliᇰi arttጐran, binanጐn içinde ve dጐᗰጐnda 

rahatlጐkla dolaᗰጐlabileceᇰi bir hareket kabiliyeti saᇰlanmጐᗰtጐr (Ünaldጐ, 1999).

Köᗰesiz formlarጐn devrimi, inᗰa edilebilir ᗰekiller olarak 20. y.y. dijital katlantጐlar 

arasጐnda bir baᇰlantጐ saᇰlamጐᗰlardጐr. Lautner ve Keisler gibi, dijital dönem öncesi 

küçük kavisli kütleler çalጐᗰan mimarlar, mimari eᇰitim ve uygulamasጐnጐn ana 

akጐᗰጐnda farklጐ bir rol oynamጐᗰlardጐr. Bilgisayar destekli köᗰesiz, akጐᗰkan formlar 

bugünün normu haline gelmiᗰtir (Rosa, 2003).

3.4. Çevresel Faktörler

Çevre deᇰiᗰik otoritelerce deᇰiᗰik yollardan tanጐmlanmጐᗰtጐr. Örnek olarak Rapoport, 

çalጐᗰጐlan grubu ve sistemi etkileyen herhangi dጐᗰsal etki veya durum olarak 

tanጐmlamጐᗰtጐr (Rapoport, 1977). 

Lawton’a göre, çevre bireyleri, fiziksel, kiᗰisel, kiᗰisel ötesi ve sosyal etmenleri 

içeren bir ekolojik sistemdir. Farklጐ tanጐmlarda ortak olan fikir çevrenin çeᗰitli 

beklentileridir. Bu beklentiler fiziksel, kültürel, sosyal ve çevredeki etkileᗰimlerdir. 

Çevre tasarጐm çalጐᗰmalarጐnda çevresel deᇰiᗰkenler iki gruba ayrጐlmጐᗰtጐr: fiziksel 

(doᇰal yada inᗰa edilmiᗰ) mikro, mezzo ve makro ölçeklerde, sosyal veya 

psikolojiktir. Fiziksel, sosyal ve psikolojik çevresel deᇰiᗰkenleri uzamsal, görsel, 

akustik ve termal gibi farklጐ alt baᗰlጐklarጐnda analizlemiᗰlerdir (Turgut ve Ünügür, 

1997).

ጀnsanጐn sosyal varlጐᇰጐnጐn önemli birçok birleᗰeni süreklidir. Doᇰum, ölüm, evlilik 

gibi yaᗰamጐn baᗰlጐca olaylarጐna deᇰinen formlar ve örneklerin yaptጐᇰጐ gibi, insanጐn 

günlük, haftalጐk ve senelik aktivite çizelgesi dikkate deᇰer bir uyum göstermektedir. 

Moore, deᇰiᗰimin evrensel bir kaynaᇰጐ gibi, insanጐn çevresiyle olan iliᗰkisini 

tanጐmlayarak, deᇰiᗰimin sebep olduᇰu bir ‘çevreci’ tanጐtጐmጐ yapmaktadጐr. Bu bakጐᗰ 

açጐsጐyla insanጐn karᗰጐlaᗰtጐᇰጐ çevresel zorluklarጐ kጐsaca ᗰöyle özetlemektedir.

1)ጀklimsel eᇰilim, fiziki coᇰrafya özellikleri, biyolojik karakteristikler sebeplerinin 

araᗰtጐrጐldጐᇰጐ sosyal dinamiklerle iliᗰkili olarak çok yavaᗰ deᇰiᗰmektedir. 

2)ጀnsanlጐk aktivitesi, iklimi, topografyayጐ ve insanlጐk biyolojisini deᇰiᗰtirmektedir. 

ጀnsan türlerindeki doᇰal seleksiyon (ayጐklanma) her zaman ‘sosyal seleksiyondur’. 

Nüfus deᇰiᗰimleri, sosyal strüktürün, baᇰጐmsጐzlጐᇰጐn manasጐnጐ taᗰጐmamaktadጐr. 
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3) ጀnsanlጐk katጐlጐmጐ ve insanlጐk dጐᗰጐ çevre arasጐndaki iliᗰki har zaman ᗰartlara baᇰlጐ 

olmuᗰtur. Teknoloji, sosyal organizasyon ve insanlጐk toplumlarጐnጐn kültürel 

deᇰerlerine baᇰlጐdጐr (Moore, 1963).

Bu bölümde çevresel faktörler, konuta etki eden fiziksel çevre olarak ele alጐnmጐᗰtጐr. 

Gelecek için yapጐlan yaᗰam modelleri çalጐᗰmalarጐnda en baskጐn ᗰekilde kullanጐlan ve  

mimarlጐkta yeni bir çalጐᗰma alanጐ doᇰuran ekolojik mimarlጐk olmuᗰtur. Özellikle, 

konuta ve çevre üretimiyle ilgili yapጐlan model çalጐᗰmalarጐnda yeni alternatiflerin 

oluᗰturulmasጐnda önemli bir etkendir.

Ekolojik Mimarlጐk: Gün geçtikçe deᇰiᗰen iklim koᗰullarጐ, ozon tabakasጐndaki 

incelme, ormanlarጐn tahrip olmasጐ, artan deniz kirliliᇰi, hayvan ve bitki türlerinin 

azalmasጐ bugün kötüleᗰen çevresel koᗰullarጐnጐ çok açጐk bir ᗰekilde gözler önüne 

sermektedir. Tönük (2001) bu tespit sonucunda, bugünün yaᗰam tarzጐnጐn gelecek için 

bir model oluᗰturamayacaᇰጐnጐ ifade etmektedir. Yarጐn için yapጐlan konut 

araᗰtጐrmalarጐnda ekolojik yaklaᗰጐmጐn saf dጐᗰጐ bጐrakጐlmasጐ bilimsel bir yaklaᗰጐm 

olmamaktadጐr (Tönük, 2001). 

Ekolojik bir bakጐᗰ açጐsጐyla, güneᗰ ve doᇰal sistemlerin birleᗰmesiyle, yaratጐcጐlጐk 

kapጐlarጐnጐ yeni proje olasጐlጐklarጐna açabilmektedir. Ekolojik tasarጐm sadece sosyal bir 

gereklilik deᇰildir, aynጐ zamanda etkin bir kural ve yeni iᗰ fጐrsatlarጐna karᗰጐ bir 

sorumluluktur (Crowther, 1992).

Crowther’a göre, her ᗰey enerjidir. Canlጐlar enerjinin dinamik birer parçalarጐdጐr. 

Hayatጐn tümü, hatta donuk maddeler, bile biçimin ve enerjinin kendilerine 

bahᗰedilmiᗰ olduklarጐ özelliklere ve karakteristiklere sahiptirler. Bir bütünün, 

parçalarጐnጐ bakmayጐ sürdürmeden bir ᗰey meydana getirmek mümkün deᇰildir. 

Sadece bütüncül bir bakጐᗰla, bütüncül bir sadelikle, ekolojik baᇰlጐlጐkla ve global 

yaᗰanabilirlikle tasarጐmda bu fጐrsatጐ yakalamak mümkün olmaktadጐr (Crowther, 

1992).

Doᇰa ve ጀklim Koᗰullarጐ:  Güzer, gittikçe artan enerji tüketiminin, çevreye yönelik 

ölçeᇰini yitirmiᗰ ve denetimsiz müdahaleler, doᇰal kaynaklarጐn plansጐz kullanጐmጐnጐn, 

atmosferin ve tüm doᇰal ortamጐn yaᗰam dengelerini bozacak biçimde kirletilmesiyle 

bu konulara duyarlጐ deᇰerlerin geliᗰmesinin, ideolojik tavጐrlarጐn yaᗰama 

geçirilmesinin gerekliliᇰini dile getirmiᗰtir (Güzer, 2004). 
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Topografya: Sözlük anlamጐ, bir arazi tabii veya suni ayrጐntጐlarጐnጐn meydana getirdiᇰi 

ᗰekildir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Topo%C4%9Frafya).

Topoᇰrafya, mekanጐn üretilmesinde önemli bir tasarጐm verisidir. Tasarlanacak 

yapጐnጐn, çevreyle kuracaᇰጐ iliᗰkide tasarጐmcጐya farklጐ bakጐᗰ açጐlarጐ sunabilmektedir. 

Mekansal pratiᇰin geneneksel anlayጐᗰlarጐ referans alጐnarak oluᗰturulmuᗰ mekansal 

pratik ᗰemasጐnda, mekan üretiminde ‘arazi kullanጐmጐ’nጐn önemine dikkat çekilmiᗰtir. 

Arazi kulanጐmጐ, aynጐ zamanda gerçek yada hayali mekanlarጐn üretilmesinde de 

önemli bir yöntem oluᗰturmaktadጐr (Harvey, 1997).

3.5. Bölüm Sonucu

20. yüzyጐla damgasጐnጐ vuran en önemli olaylar endüstri devrimi sonrasጐ yaᗰanan 

geliᗰmeler olmuᗰtur. Toplum ve yaᗰam sosyo - kültürel, ekonomik, politik ve 

çevresel faktörlerle bir deᇰiᗰim sürecine girmiᗰtir. Özellikle geliᗰen teknoloji 

dünyayጐ ve hayatጐ tamamen kontrolü altጐna almጐᗰ, mimarlጐᇰa da farklጐ bir yön 

vermiᗰtir. Bugün sanal mimarlጐᇰጐn gerçeklik boyutu yada gelecek için öngörülen 

projelerin inᗰa edilebilirliᇰi yoᇰun bir ᗰekilde tartጐᗰጐlጐr olmuᗰtur.

Endüstri devriminden sonra, bilgi teknolojinin dünya genelinde hጐzlጐ bir ᗰekilde 

edindiᇰi hakimiyet, bazጐ dönemlerde birçok etkenle birleᗰerek etkisini daha da 

göstermiᗰtir. Endüstri devriminin sonrasጐnda yaygጐnlaᗰan ‘Modernizm’in katጐ,

kጐsጐtlayጐcጐ ve sጐradanlaᗰan mimari tavጐrlarጐ 30’larda Fuller, Keisler gibi çalጐᗰmalarጐnጐ 

bir süre sessizce götürmüᗰ öncü ve radikal mimarlarጐn ortaya çጐkmasጐna ortam 

saᇰlamጐᗰtጐr. Bu dönemde alጐᗰጐlmadጐk, kavisli biçimler üretilmeye baᗰlanmጐᗰ, dijital 

mimarlጐᇰጐn ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle tez kapsamጐnda 30’lar 

alternatif yaᗰam modellerinin tasarlanmasጐnda ve üretiminde, miladi bir dönem 

olarak kabul edilmiᗰtir. 

Konut deᇰiᗰen dünyaya daha fazla direnememiᗰ, fiziksel boyutta henüz tam 

anlamጐyla olmasa da kavramsal boyutta sahip olduᇰu anlamጐ deᇰiᗰime ve dönüᗰüme 

uᇰramጐᗰtጐr. Konutun gelecekte nasጐl bir deᇰiᗰime uᇰrayacaᇰጐ ve insanlara alternatif 

olarak nasጐl yaᗰamlar sunacaᇰጐ sorusu da günümüz mimarlጐᇰጐnጐn önemli bir sorusu 

olmuᗰtur. Bu da geleceᇰin deneysel konut çalጐᗰmalarጐnጐ daha da hጐzlandጐrmጐᗰ, bu 

alandaki verimliliᇰi arttጐrmጐᗰtጐr.
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4. ALTERNATጀF YAᗠAM MODELLERጀ VE GELECEᇠጀN KONUTU 

ÖRNEK VE ANALጀZLERጀ

20. yüzyጐlda Avrupa’da kent ve konut konusunda bazጐ önemli deᇰiᗰikliklerin peᗰpeᗰe 

ve hጐzlጐ bir ᗰekilde hayata geçirildiᇰi görülmüᗰtür (Dinçer, 2003). Bu çalጐᗰmalarጐn 

Avrupa eksenli geliᗰmiᗰ olmasጐ, özelikle alternatif olarak sጐnጐflandጐrጐlan model

çalጐᗰmalarጐnጐn Avrupa’da yaygጐn olarak yapጐlጐyor olmasጐndan kaynaklanmaktadጐr. 

Endüstri Devriminden günümüze kendi döneminde alternatif olarak 

deᇰerlendirilebilinecek birçok konut projeleri üretilmiᗰtir. Özellikle 30’lardan sonra 

Modernizm etkisini güçlü bir ᗰekilde göstermiᗰtir. Döneminin bazጐ önemli mimarlarጐ, 

Modernizm’in katጐ ve sጐnጐrlጐ yaklaᗰጐmጐna ve hayatጐn gittikçe standartlaᗰan ᗰekline bir 

tepki teᗰkil edecek nitelikte, alternatif yaᗰam senaryolarጐ geliᗰtirmiᗰtir. Bu projeler, 

farklጐ dönemlerde sayጐlarጐ gün geçtikçe daha da artarak, farklጐ kavram ve içerikler 

dahilinde yapጐlandጐrጐlmጐᗰtጐr. Savaᗰጐn sona ermesi ve teknolojinin hጐzlጐ geliᗰimi 

50’lerden sonra alternatif yaᗰam modellerinin üretiminde hጐzlandጐrጐcጐ bir etki 

yaratmጐᗰtጐr. 80’lerde internet ve iletiᗰim teknolojisinin artan bir ivmeyle yükseliᗰi, 

hayata yeni giren dijitallik ve konut ihtiyacጐnጐn Avrupa’da sona ermesiyle, yeni 

konut arayጐᗰlarጐna ve araᗰtጐrmalarጐna yönelinmiᗰtir. 90’larda, özellikle geleceᇰin 

evleri öngörülerek üretilmiᗰ alternatif yaᗰam modelleri, mimarlarጐn üzerlerinde 

yaratጐcጐlጐklarጐnጐ zorlayarak ürettikleri projelerle gündem yaratmጐᗰtጐr (Demchak, 

2000).

Alternatif yaᗰam modeli temel alጐnarak üretilmiᗰ konutlarጐn hem klasik konut 

anlayጐᗰጐna hem yaᗰam tarzጐmጐza getireceᇰi yeni kavramlarጐn aslጐnda yaᗰamጐmጐza 

gelecekte neden ve nasጐl bir yön vereceᇰimiz, ya da vermek istediᇰimiz konusunda 

önemli ipuçlarጐ içerdiᇰi düᗰünülmektedir. Bu bölümde, mevcut yaᗰam modelimizin, 

gelecekte daha uyumlu ve üretken olabilmesi için, çaᇰdaᗰ mimarlarጐn gelecek 

öngörüsüyle, teorik yeni yaᗰam modelleri yaratarak tasarlamጐᗰ olduklarጐ konut 

projelerini inceleyecektir. Bu örneklerin herbirinden kavramsal çerçeveleri tespit 

edilecek ve incelenen süreç içerisinde alternatif olarak sunulan yaᗰamlar, içerdiᇰi bu 

kavramlardaki deᇰiᗰimler, dönüᗰümler ve etkileᗰimler tartጐᗰጐlacaktጐr.
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Tez kapsamጐnda, geleceᇰin konutlarጐ baᗰlጐᇰጐ altጐnda sunulacak projeler birer 

alternatif yaᗰam modeli olarak deᇰerlendirilmiᗰtir. Geleceᇰin evi olarak öngörülen

birçok projenin, önem teᗰkil eden noktasጐnጐn taᗰጐdጐᇰጐ kavramlar ve sunduᇰu yeni 

fikirler olduᇰu düᗰünülmüᗰtür. 20. ve yeni yüzyጐlda gelecek için öne sürülmüᗰ yeni 

yaᗰam modellerini içeren veya günümüzde konuta getirdiᇰi kavram yenilikleriyle 

dikkat çeken ve güncel olan projeler özellikle seçilmiᗰtir (Tablo 4.1). Bu projelerin 

her biri ele alጐnጐp, yapጐsጐnda barጐndጐrdጐᇰጐ alternatif yaᗰam senaryolarጐ, kavramsal 

dayanaklarጐ ve konuta kattጐklarጐ yeni anlamlar incelenecektir. Daha sonra bir tablo 

yardጐmጐyla yan yana getirilip karᗰጐlaᗰtጐrmalጐ deᇰerlendirmesi yapጐlacaktጐr.

4.1. Endüstri Devrimi - 1980 Yጐllarጐ Arasጐnda, Alternatif Yaᗰam Modelleri ve 

Geleceᇰin Konutu Örnekleri

Endüstri Devriminden sonra hጐzla artan ‘üretkenlik’ bireylere artጐk birçok alanda 

daha fazla alternatif sunmaya baᗰlamጐᗰtጐr. Birey artጐk ihtiyacጐ olan bir ürünü 

üretkenleᗰen ve zenginleᗰen piyasadaki ürün çeᗰitliliᇰiyle, kendi beᇰenileri ve sahip 

olduklarጐ yeni yaᗰam ᗰekilleri doᇰrultusunda seçme ᗰansጐna kavuᗰmuᗰtur. Özellikle 

dünya savaᗰlarጐnጐn sona erdiᇰi senelerde kullanጐcጐnጐn talepleri daha farklጐlaᗰmጐᗰ ve 

artmጐᗰtጐr. Bu durum mimarlarጐn projelerinde daha cesur düᗰünmelerinde, mevcut ve 

sጐradan görülmeye baᗰlanan konut projelerine alternatifler tasarlamalarጐnda önemli 

rol oynamጐᗰtጐr. Teknolojideki geliᗰimler, saᇰladጐᇰጐ yeni malzeme ve yapጐm teknikleri 

de mimarlarጐ yüreklendiren önemli etkenler olmuᗰtur.

Bu bölümde incelenecek dönemin pragmatist tasarጐmcጐlarጐ, buluᗰ niteliᇰi taᗰጐyan 

örnekleri ve ideolojik yaklaᗰጐmlarጐ, konutta daha sonraki dönemde yükseliᗰe geçen 

dijital mimariye ጐᗰጐk tutmalarጐ ve önemli öngörüsel ve yenilikçi çalጐᗰmalar olmasጐ 

açጐsጐndan büyük önem taᗰጐmaktadጐr. Bu nedenle, bu dönemin önemli tasarጐmcጐlarጐ, 

tasarladጐklarጐ alternatif konut projeleri, kullanጐcጐya sunduᇰu yaᗰam modelleri ve 

kavramsal strüktürleri üzerinde detaylጐ bir ᗰekilde durulacaktጐr. Bu inceleme aynጐ 

zamanda, son yüzyጐl sürecindeki kavramsal deᇰiᗰim ve dönüᗰümlerin zamansal 

süreklilik içerisinde yorumlanmasጐ için de gerekli olacaktጐr.  

Endüstri Devrimi Sonrasጐ: 19. y.y. endüstri çaᇰጐndaki devrimlerden bu yana, yaᗰam 

çevresindeki yenilikler o denli belirleyici ve etkili biçimde kendini göstermiᗰtir ki, en 

geç 20. y.y. ጐn baᗰጐna doᇰru teknik, toplumsal ve kültürel yeniliklere karᗰጐ duyulan 

ᗰüphe azalmጐᗰ ve kጐsa zamanda yeniye, teknolojik geliᗰmelere ve bunun belirleyici 
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olduᇰu toplumsal yenilenmeye, kጐsacasጐ ‘modern’ e olan inanç artmጐᗰtጐr. Bartels 

göre, Modernizme karᗰጐ duyulan bu inancጐn gücünün azalmasጐ da ancak onunla bu 

kulvarlarda yarጐᗰabilecek baᗰka bir fikrin öne atጐlmasጐyla mümkün olabilecektir

(Bartels, 2004).

Mimari sistemler birçok farklጐ endüstriyel ürün kullanmጐᗰlardጐr, ancak, bütün 

sistemlerin entegre olabilir, yaratጐcጐ, anlamlጐ ve özgün karakterlere sahip olduᇰu 

düᗰünülmemiᗰtir. Aynጐ zamanda çok az sistem bu özellikleri aynጐ anda barጐndጐrmayጐ 

baᗰarmጐᗰtጐr. Konut ve tasarጐm yöntem-bilimleri ‘metodoloji’, düᗰünceler bütünü 

‘ideoloji’ ve estetik üslubun çok aᗰጐrጐ ifadelerinde kendi eᇰilimlerini keᗰfetmiᗰlerdir. 

Yeni malzemelerin kullanጐmጐ ideolojik olarak yeni bir çaᇰ baᗰlatmጐᗰ ve üsluplu 

ifadelerin duyarlጐlጐᇰጐyla sonuçlanmጐᗰtጐr (Demchak, 2000).

Modernizmin Doᇰuᗰu ve Sonrasጐ: Endüstriyel Modernist konut, deᇰiᗰen estetik ve 

sosyal duyarlጐlጐᇰጐn bir sembolü olmuᗰtur. Ancak Endüstriyel Modernist konutun, 

geleneksel konutla arasጐnda oluᗰan çatlaklara raᇰmen tam bir ayrጐlma olmamጐᗰtጐr. Bu 

dönemle birlikte konut, seri üretim yoluyla devrimleᗰtirilen bir giriᗰim olarak 

baᗰlamጐᗰ, sonuç olarak ortak mülk yatጐrጐmlarጐnda para ve zaman kazandጐran itici bir 

güç olmuᗰtur (Demchak, 2000).

Erken 1930’lardan baᗰlayan sergi evleri göz önünde bulundurulursa, ev, estetikten ev 

uygulamalarጐna ve kötü görünen ucuz malzemelerin kullanጐmጐndaki baskጐnlጐk 

ortadan kalkmጐᗰtጐr. Seri üretim konut pazarጐna girmeye teᗰebbüs eden mimarlar, 

finansal zorluklarla karᗰጐ karᗰጐya kalmጐᗰtጐr. Fabrika üretimi evler, talep edilenin 

aksine, çok nadir olarak ucuz  olmuᗰtur ve estetik cazibesi zayጐf olan ve fabrika 

üretimi ortaklጐᇰጐ olan hiçbir belirgin müᗰteri opsiyonu saᇰlayamamጐᗰtጐr. Örnek alan

çalጐᗰmasጐ konutlarጐyla (case study house) birlikte, konutun seri üretiminden ziyade, 

konut yapጐmጐnda seri üretilmiᗰ materyallerin kullanጐmጐ daha baskጐn hale gelmiᗰtir. 

Üretilmiᗰ konutlardaki kapalጐ yer korkusu yaratan hisler, bu evlerde ortadan kalkmጐᗰ 

ve benzer materyaller kullanጐlmaya baᗰlanmጐᗰtጐr. Durum çalጐᗰmasጐ konutlarጐ, konut 

mimarisiyle alakalጐ olarak, imkanlarጐn ve olasጐlጐklarጐn engin pazarጐna sonsuz bir 

açጐlጐm saᇰlamጐᗰtጐr. Dönemin önemli mimarlarጐ baskጐn olarak konut tasarlamayጐ tercih 

etmiᗰlerdir (Demchak, 2000).

Seri üretimin eᗰ anlamlጐsጐ pahalጐ ve dayanጐklጐ yerine, ucuz ve uᇰraᗰጐlጐr olarak 

algጐlanmaya baᗰlanmጐᗰtጐr. Bununla birlikte, evlerin düᗰük kalitede olmasጐnጐn üstü 
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örtülerek banliyölerdeki geleneksel stilin kullanጐmጐnጐn önüne geçilmiᗰtir. Tam tersi 

bir durumda, konut pazarጐnጐn bir çöküᗰe uᇰrayabilmesi ve basitçe eski stil plastik 

tuᇰla ve birleᗰik kiremitlere geri dönüᗰ yaᗰanmasጐ olasጐlጐᇰጐ yüksek görülmüᗰtür. 

Endüstriyel modern estetik, endüstri ürünlerinin bir maskesi olmamጐᗰtጐr. Ancak bu 

tarz materyallerin kullanጐldጐᇰጐ mekanlarda, form ve kompozisyonun yaratጐcጐ bir 

ifadesi ve yorumu olmuᗰtur (Demchak, 2000).

Demchak’a göre, fabrika üretimi konutlarጐn baᗰarጐsጐzlጐᇰጐnጐn sebebi, kullanጐcጐya daha 

etkili bir alternatif sunamayጐᗰጐdጐr. Konutu devrimleᗰtirmekten ziyade, ürünler ucuz ve 

kullanጐcጐ ihtiyaçlarጐ düᗰünülerek tasarlanamamጐᗰ modellerin daha ucuz bir 

taklidinden daha farklጐ bir ᗰey saᇰlayamamጐᗰtጐr. Yaᗰamጐn kalitesini geliᗰtirmek için 

bir sistem takip edilmemiᗰtir. Bu durumun farkጐnda olan Modernistler, konutun ᗰekli 

ve görünüᗰü üzerinde etkin ᗰekilde çabalamጐᗰlardጐr, ancak onlar da eninde sonunda 

entel, sanatçጐ ve iᗰ adamlarጐnጐn seçkin çeperiyle kendilerini sጐnጐrlamጐᗰlardጐr. Sonuç 

olarak, konut mimarisi sosyo-ekonomik sistemin akጐᗰጐna bጐrakጐlmጐᗰtጐr (Demchak, 

2000).

Bu dönemde, alüminyum ve yerinde döküm beton buluᗰsal kullanጐmlarጐ dönemin 

tasarጐmcጐlarጐnጐn daha eᇰrisel ve akጐᗰkan ᗰekiller yaratmalarጐna olanak tanጐmጐᗰtጐr. 

Onlarጐn tasarጐmlarጐ, dijital teknolojileriyle baᗰarጐlጐ olmuᗰ akጐᗰkan ve biçimsiz 

formlarጐnጐ anlayabilmek adጐna estetik örnekler olarak görülmüᗰtür. 

20. y.y. baᗰtan baᗰa tasarጐmcጐlar ve mimarlar modern mimarinin yerinde sayan formu 

ve alጐᗰጐlmጐᗰ kutusunu kጐrarak, ne gibi ᗰekillerin inᗰa edilebilineceᇰi sጐnጐrጐnጐ iterek, 

ideolojisini sorgulamጐᗰtጐr. Erken 1930’larda Kiesler’den erken 70’lerde John 

Lautner’a, bu bireyler standart bina sözlüᇰü dጐᗰጐnda materyal ve bina metodlarጐ 

baᇰlamጐnda estetik ve ölçek kavramlarጐnጐ tekrar tanጐmlamጐᗰlardጐr (Rosa, 2003).

Aluminaire Evi / The Aluminaire, A. Frey ve A. L. Kocher, 1931

Bu sorgulamalarጐ ve kavramsal tanጐmlamalarጐ içeren önemli örneklerinden biri 

Aluminaire Evi olmuᗰtur.  Tasarlandጐᇰጐ dönemde, banliyödeki ‘geleceᇰin konutu’

olarak sunulan ve ‘yeni malzeme’ ve ‘teknolojilerin’ etkilerini göstermeyi amaçlayan 

Aluminaire Evi / The Aluminaire, 1931’de A. Frey ve A. L. Kocher tarafጐndan, 

Museum of Modern Art’ጐn 1932 yጐlጐndaki ilk sergisi için inᗰa edilmiᗰtir (ᗠekil 4.1). 

Gelecekteki yaᗰamጐ yansጐtan Aluminaire Evi, strüktürle birlikte gelen mobilyalar ve 

iç mekanda bronzlaᗰmayጐ saᇰlayan duyarlጐ ultraviyole ጐᗰጐklar gibi yenilikler 
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sunmuᗰtur. Konut tamamጐyla aluminyumdan tasarlanmጐᗰtጐr ve en önemli 

özelliklerinden biri hጐzlጐ kurulup sökülebilmesi ‘monte-demonte’ ve müᗰterinin 

isteᇰine göre yeni bir yere yerleᗰtirilebilmesi yani bireye alternatif olarak hareketli 

‘mobil’ bir yaᗰam olanaᇰጐ saᇰlamasጐdጐr (Hughes ve diᇰ., 2005). 

Sekil 4.1. - 4.2. Aluminaire Evi, A. Frey ve A. L. Kocher, New York, 1931 

(Demchak, 2000)

Konutu asጐlmጐᗰ yataklar, otomatik garaj kapጐsጐ, bir uzaktan radyo kumandasጐ, dilsiz 

bir robot garson, katlanan duvarlar, ve neon lambalar ile birlikte gösteren imajda 

‘konutta otomasyon’ fikrine dair öneriler dikkat çekmektedir (ᗠekil 4.2). Dolap 

ünitelerinin ayrጐlabilir ve ‘dinamik’ birimler halinde iç bölücüleri oluᗰturduᇰu ve 

tesisatlarጐn prefabrike bileᗰenlerle bütünleᗰtiᇰi bir konsepte sahiptir. Mekanጐn 

ihtiyaca göre ᗰekillendirilmesi konusunda ilk örneklerden olmasጐna raᇰmen tasarጐm 

beklenen etkiyi yaratamamጐᗰtጐr, çünkü banliyöde ofis binalarጐna benzeyen bir konutta 

yaᗰama fikri toplumda kabul görmemiᗰtir (Demchak, 2000).

Aluminaire Evi / The Aluminaire, tasarlandጐᇰጐ dönemdeki birey için alternatif bir 

model içermektedir. Biçimsel olarak bireyin alጐᗰጐk olmadጐᇰጐ bir estetik sunmasጐnጐn 

yanጐnda, yaᗰamsal olarak iç mekana getirdiᇰi dinamik ve teknolojik kurgu üretildiᇰi 

dönem için son derece dikkat çekicidir. Gelecek için öngörüsel bir çalጐᗰma olmasጐnጐn 

yanጐnda, bugün ev-ofis kültürüne çok yakጐn birçok özellik taᗰጐmaktadጐr. Konutta 

kullanጐlan ‘otomasyon’ teknolojisi, ‘dinamik’ ve ‘sürekli’ iç mekan kurgusu, 

‘malzeme’ teknolojisi, ‘sökülüp takጐlabilmesi’ ve ‘mobilite’ özelliᇰiyle, içerisinde 

yenilikçi birçok kavram da barጐndጐrmaktadጐr.

Kavramlar: Otomasyon, dinamizm, süreklilik (iç mekan), malzeme, teknoloji, monte-

demonte (strüktür), mobilite
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Uzay Evi / Space House, Frederick J. Kiesler, 1933

Dijital tasarጐm teknolojisinin potansiyeli ve kጐsጐtlamalarጐ, ‘Modern mimari kutu’ 

dጐᗰጐnda erken bir giriᗰim içeriᇰi olarak algጐlanmጐᗰtጐr. Keisler, dijital öncesi  çaᇰጐn en 

güçlü düᗰünürlerinden birisi olmuᗰtur. Onun Space House u, 1933 de Modernage 

Eᗰya ᗠirketi (Modernage Furniture Company) için tasarlanmጐᗰ farklጐ bir ev modelidir 

ve onlarጐn New York sergi salonunda sergilenmiᗰtir. Uzay Evi / Space House, kavisli 

köᗰeli, ‘aerodinamik’ bir ᗰekil verilmiᗰ ‘organik’ bir bina ‘iskelet’iyle kaplanmጐᗰtጐr 

(ᗠekil 4.3 - 4.4). ‘Sürekli’ ‘strüktür’, daha ‘akጐᗰkan’ ‘iç mekanlar’a imkan verecek 

ᗰekilde organize olmuᗰtur. Keisler’in Korrealizm ve Bioteknik Teorisinin ilk inᗰa 

edilmiᗰ örneᇰi olma özelliᇰi de taᗰጐmaktadጐr (Rosa, 2003). 

 

ᗠekil 4.3 - 4.4. Uzay Evi / Space House, Frederick J. Kiesler, 1933 (Rosa, 2003)

Keisler 1940’larጐn ortasጐnda yayጐnladጐᇰጐ mimari makalelerde, uluslararasጐ stilin köᗰeli 

fonksiyonalist estetiᇰini onaylayan tavrጐnጐ alaya alan, eleᗰtirel yazጐlar yazmጐᗰtጐr. 1949 

da yayጐnlanan Partizan yayጐnጐnda ‘Modern Mimaride Pseudo- Fonksiyonalizm’ 

baᗰlጐklጐ yazጐda görüᗰlerini ᗰu cümleyle, net bir ᗰekilde savunmuᗰtur: ‘form 

fonksiyonu izlemez, form görüntüyü izler, görüntüde gerçeᇰi.’ (Rosa, 2003). Keisler, 

bu cümlesiyle Modernizm’in fonksiyonalist yaklaᗰጐmጐna karᗰጐ gösterdiᇰi tepkiyi ve 

yapጐ formuna karᗰጐ göstermiᗰ olduᇰu pozitif yaklaᗰጐmጐnጐ açጐk bir ᗰekilde ortaya 

koymuᗰtur.

Kavramlar: kavis, organiklik, aerodinamizm (form), iskelet – kጐlጐf, süreklilik 

(strüktür), akጐᗰkanlጐk, (iç mekan, yüzey), malzeme – yapጐm teknolojisi

Dymaxion Arabasጐ / Dymaxion Car, Buckminster Fuller, 1933 

Richard Buckminster Fuller, adጐndan da anlaᗰጐlacaᇰጐ gibi içinde dinamik ile 

maksimum verimliliᇰin bir araya geleceᇰi bir konut makinesi olan Dymaxion 

Konutunu 1927’de geliᗰtirmiᗰtir. Teknik ve uygarlጐk eᇰilimlerinin böylece birleᗰmesi 

ile 1932-3’de ‘Dymaxion Otomobil’ ortaya çጐkmጐᗰtጐr ve Fuller’in Avrupa’da iyi 



56

tanጐnmasጐnጐ saᇰlamጐᗰtጐr. Fuller, üyeleri açጐklanmayan Yapጐsal Araᗰtጐrma Birliᇰi 

(Structural Study Associates – SSA) ile birlikte evrensel mimarlጐk düᗰüncesini 

geliᗰtirmiᗰtir. Bu düᗰünce yaᗰamጐn hayli bireysel bir yorumuna dayandጐrጐlmጐᗰtጐr: 

‘idealler’, resim yoluyla yeniden üretilebilmiᗰtir (Conrads, 1991).

 

ᗠekil 4.5 - 4.6. Dymaxion Arabasጐ / Dymaxion Car, Buckminster Fuller, 1933 

(Rosa, 2003)

Kiesler’den farklጐ olarak R. Buchminster Fuller tasarጐm alanጐnda kendine bir buluᗰçu 

ve pragmatist olarak yer edinmiᗰtir. Fuller’in projeleri: 1927’de ilk ‘Dymaxion 

Evi’nden, 1945deki ‘Wichita Evi’ne kadar, gemi inᗰaasጐ, uçak endüstrisinden diᇰer 

alternatif üretim metodlarጐna eleᗰtirel düᗰüncelerini ve gönüllü tavrጐnጐ ortaya 

koymuᗰtur. ‘Dymaxion’ ismi dinamik ‘dynamic’, maksimum ‘maximum’ ve gerilim 

‘tension’ kelimelerinden oluᗰturulmuᗰtur. Dymaxion Arabasጐ tasarጐmጐ, alጐᗰጐlmamጐᗰ 

ᗰekillerin çerçevelenmesi ve kaplanmasጐ metodu araᗰtጐrmalarጐnda gemi omurgasጐ 

inᗰasጐndan sonra modellenmiᗰ ve Bridgepart’ta bir gemi inᗰa fabrikasጐnda 

üretilmiᗰtir. Bu araba kontraplak levhalarጐndan kesilmiᗰ kaburgayla ‘çerçeve’lemiᗰ 

ve alüminyumla ‘kጐlጐf’lanmጐᗰtጐr. Oturuluᗰ ᗰekli açጐklanarak, ‘aerodinamik’ ‘damla’ 

görüntülü ᗰekli yaratጐlmጐᗰtጐr. Dymaxion Arabasጐnጐn kጐsa yaᗰam baᗰarጐsጐ ve 

aerodinamik düᗰüᗰü kariyerinde ᗰanssጐz ve silinmeyecek bir iz bጐrakmጐᗰtጐr (Rosa, 

2003).

Dymaxion Arabasጐ, daha sonraki konut projelerine, hem kavramsal, hem biçimsel, 

hem de yapጐm teknolojisi açጐsጐndan önemli bir model oluᗰturmuᗰtur.  Projenin 

tanጐmladጐᇰጐ yaᗰam modeli ‘dinamizm’i ve ‘maksimum verimliliᇰi’ baskጐn ᗰekilde 

tanጐmlamaktadጐr. Ortaya konulduᇰu dönemdeki insanlar için geleceᇰe yönelik, son 

derece yeni ve deneysel bir model olmuᗰtur.

Kavramlar: dinamizm, maksimum verimlilik, makine, aerodinamizm, form – damla, 

iskelet – kጐlጐf, malzeme – teknoloji, mobilite
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Dymaxion Evi / Dymaxion House, Buckminster Fuller, 1945

ጀkinci Dünya Savaᗰጐ’dan sonra yeni konuta aᗰጐrጐ derecede bir talep oluᗰmuᗰtur. Yapጐ 

endüstrisi bu talebi karᗰጐlamakta son derece zorlanmጐᗰtጐr. R. Buckminster Fuller, 

Dymaxion Evi’nin konut kጐtlጐᇰጐna bir çözüm olabileceᇰini, aynጐ zamanda 

taᗰጐyጐcጐsጐnጐn seri olarak üretmenin ve hedef noktaya ulaᗰtጐrmanጐn imkanlጐ 

olabileceᇰini düᗰünmüᗰtür. Fiyatlar iᗰçi sጐnጐfጐ Amerikalጐlar’ጐn da satጐn alabileceᇰi 

ucuzlukta tutulmuᗰtur (http://www.ohiokids.org/tellzall/2005/may.shtml).

‘Dymaxion Evi’, yine Fuller’e ait 1927’de tasarladጐᇰጐ ‘Dymaxion Konut Makinesi’ 

olarak anጐlan seri üretim konutlarጐ fikrinden yola çጐkጐlarak üretilmiᗰtir. ጀskelet 

alüminyumdan yapጐlmጐᗰ ve bu modelden sadece iki prototip üretilmiᗰtir (ᗠekil 4.8). 

1945’de Beech Uçak Firmasጐ tarafጐndan inᗰa edilmiᗰ bu konut, ጀkinci Dünya 

Savaᗰጐ’dan arta kalan materyallerinin avantajlarጐyla, kullanጐᗰlጐ, ‘prefabrike’ konutu 

ispatlamak amacጐnጐ taᗰጐmጐᗰtጐr

(http://www.wichitaphotos.org/searchresults.asp?yr=1940s&offset=80).

 

ᗠekil 4.7. Dymaxion Evi / Dymaxion House,              ᗠekil 4.8. Dymaxion Evi

Buckminster Fuller, 1945  iç mekan kurgusu

(http://www.archeworks.org/projects/homeostasis/precedents1.html)

ጀç duvarlar, konut içerisinde ihtiyaç duyulan büyük yada daha küçük mekanlarጐ 

yaratabilir bir ‘hareket’ yeteneᇰine sahip olmuᗰtur. Böylece, konutun iç mekanጐna 

uyum ‘adaptasyon’ kavramጐ dahil edilmiᗰtir (ᗠekil 4.8). Yüksek enerji etkinliᇰi ve 

geri dönüᗰüm materyallerinden üretilmiᗰ olmasጐ ile o dönem için yeni olan 

‘sürdürülebilirlik’ gibi bir kavram Dymaxion Evi’nde etkin bir ᗰekilde kullanጐlmጐᗰtጐr.

Büyük bir tübün içerisine rulo halinde girip, araziye bir ᗰekilde taᗰጐnabilmektedir, bu 

sayede konut sakinine ‘mobil’ bir hayat ᗰansጐ sunulmuᗰtur. Fuller, bu projede 
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dikkatini ‘kullanጐᗰlጐlጐk’, ‘enerji etkin’liᇰinin saᇰlanmasጐ, daha sonraki projeler için 

önemli bir ‘model’ olmasጐ yönünde odaklamጐᗰtጐr. 1950’larda projeye dahil edilen bu 

kavramlar o dönem için bu konutu daha önemli ve farklጐ kጐlmጐᗰtጐr.  Fuller, konuta 

‘teknoloji’yi dahil ederek ev sakinlerinin yaᗰamlarጐnጐ daha ‘etkin’ kጐlmaya çalጐᗰmጐᗰtጐr 

(http://www.archeworks.org/projects/homeostasis/precedents1.html).           

Kavramlar: iskelet – kጐlጐf, malzeme, teknoloji, prefabrike, mobilite ,esneklik, 

kullanጐᗰlጐlጐk, hareket, adaptasyon, (iç mekan, fonksiyon), enerji etkinlik, 

sürdürülebilirlik

Kubbe Ev Konsepti / Dome Home Concept

Buckminister Fuller tarafጐndan 1930’larda tasarlanarak literatürde yerini alan Kubbe 

Ev / Dome Home konsepti, ilk sunulduᇰunda pek ilgi görmemiᗰ ve eleᗰtirilmiᗰtir. 

1970’lerin baᗰጐnda tekrar gündeme gelmiᗰtir. ‘Malzeme teknolojisinin’ de etkileriyle 

oluᗰturulan ‘strüktürel sistem’ 1960’larጐn genel durumu nedeniyle oldukça popüler 

olmuᗰtur. ‘Kubbeli’ evlerin birçoᇰu 1970’lerin baᗰጐnda, insanlarጐn 1960’larጐn ‘uzay’ 

seyahati modasጐna baᇰlጐ olarak kendilerini uzaya yakጐn hissettiᇰi dönemlerde kጐrsal 

alanlara inᗰa edilmiᗰtir (ᗠekil 4.9. - 4.10.). Bu evleri galaksileri anጐmsatan fikirler 

taᗰጐyan bir ‘kጐr’ evinde, ‘doᇰa’ ile içiçe yaᗰamayጐ kendilerine uygun bulan kiᗰiler 

tercih etmiᗰtir (Dome Projects, 2006).

 

Sekil 4.9. - 4.10.  ‘Kubbe ev’ konseptine örnekler,  (Dome Projects, 2006)

Jones’a göre kubbe konsepti sanki ‘hippie’ kültürü ve uzay çaᇰጐnጐn kesiᗰimine inᗰa 

edilmek üzere tasarlanmጐᗰtጐr. Günümüzde de tasarጐmጐn uç noktalarጐnda yer alan 

kubbe evlerin, Fuller’ጐn konseptini oturtmaya çalጐᗰtጐᇰጐ dönemde Amerikalጐlar 

tarafጐndan fazla dikkate alጐnmamasጐ, ancak 1960’lጐ ve 1970’li yጐllarda oldukça moda 

olmasጐnጐn nedeni de bu olmuᗰtur (Jones, 2006).
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Bilgisayar ve iletiᗰim teknolojisindeki geliᗰmeler 1960’larda hጐz kazanmጐᗰtጐr. 

Fuarlarda sergilenen bilgisayar, görüntülü telefon gibi yeni buluᗰlar toplumu 

teknolojik geliᗰmelerle tanጐᗰtጐrmጐᗰtጐr. Öte yandan iletiᗰim teknolojisinin devrim 

yaratan buluᗰu televizyon, özellikle Amerikan toplumunun konutlarጐnda yaygጐn hale 

gelmiᗰtir. Ancak bilgi ve iletiᗰim teknolojilerinde yaᗰanan bu önemli geliᗰmelere 

raᇰmen, 1960’lጐ ve 1970’li yጐllarጐn ‘geleceᇰin konutu’ önerilerinin 1930’lardan farklጐ 

olarak yeni teknolojileri çok fazla tasarጐma katmadጐklarጐ, genellikle biçimsel 

yaklaᗰጐmlar olduklarጐ söylenebilir. Addington ve Schodek, az sayጐdaki baᗰarጐlጐ 

deneme dጐᗰጐnda, ‘Geleceᇰin Evi’nin 1960’larla birlikte, sጐradan bir pazarlama aracጐ 

haline geldiᇰini savunmaktadጐr (Addington & Schodek, 2005).

Kavramlar: Strüktür - sistem – form, malzeme-teknoloji, kጐr - doᇰa - uzay

Püskürtme Beton Ev / Spray Concrete House, John M. Johansen, 1955 

John M. Johansen’in 1955 tarihli Püskürtme Beton Ev / Spray Concrete House 

projesinde deniz kabuᇰu gibi bir biçim elde etmek amaçlጐ, eᇰilmiᗰ çelik çubuklardan 

oluᗰan strüktür ‘çelik aᇰ’ ile kaplanarak üzerine beton püskürtülmüᗰtür. (ᗠekil 4.11). 

Dar, uzun koridor ve maᇰara gibi insan psikolojisinde sembolik anlamጐ olan 

mekanlar mimarlጐkta yeniden deneyimlenmek istenmiᗰtir. Kullanጐcጐnጐn, bir çiçeᇰin 

içinde yaᗰama deneyimini, ‘doᇰa’nጐn bir parçasጐ gibi, çiçeᇰin koruyucu taç yapraklarጐ 

içinden dጐᗰ dünyaya anlጐk görüntüler sayesinde baᇰlanarak yaᗰamasጐ hayal edilmiᗰtir. 

Projede, üst üste binmiᗰ ‘tabaka’larጐn bir aradalጐᇰጐ söz konusudur. Bu kabuk 

tabakalarጐnda, tam olarak dጐᗰ mekandan kጐsmi nüfuz ederek en içteki mekana düzenli 

bir insan sirlülasyonu düᗰünülmüᗰtür. Belirli kabuklar veya taç yapraklar ‘ጐᗰጐᇰጐ’ 

yaymak için bölüm bölüm parçalanmጐᗰtጐr. Konutta günümüzdeki teknoloji 

kullanጐlmadan, konut sakininde yarጐm yüzyጐl sonra konuta yerleᗰecek olan ekranlar 

ve donatጐlar sayesinde mümkün olabilen çeᗰitli algጐ oyunlarጐ yaratጐlmak istenmiᗰtir 

(Rosa, 2003). Bireye doᇰanጐn bir parçasጐ olma ᗰansጐ tanጐnmጐᗰtጐr. Konut teknolojiyi 

içinde barጐndጐrmamaktadጐr, ancak teknolojinin saᇰladጐᇰጐ olanaklar mimari form,  

biçimsel ve mekansal oyunlarla saᇰlanmaya çalጐᗰጐlmጐᗰtጐr.
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ᗠekil 4.11. Püskürtme Beton Ev / Spray Concrete House, John M. Johansen, 1955 

(Rosa, 2003)

Püskürtme beton kullanarak ‘organik’ bir biçim yaratma konusunda ciddi bir 

teᗰebbüs olan Püskürtme Beton Ev inᗰa edilmemiᗰtir. Ancak Kiesler ve Fuller’in 

gelecekte dijital mimarlar üzerinde yapacaᇰጐ etkinin önemli belgelerindendir. Henüz 

bilgisayar destekli tasarጐm araçlarጐnጐn geliᗰtirilmediᇰi dönemdeki bu çalጐᗰmalar, 

içinde bulunduᇰumuz ve ‘dijital mimarlጐk’ olarak tanጐmlanan dönemin 

tasarጐmcጐlarጐna sonradan yön veren denemelerdir. Bu nedenle 1930’larda 

modernizmin katጐ tutumunu deᇰiᗰtirmeye çalጐᗰan tasarጐmcጐlar daha sonra ‘dijital 

öncesi kutu kጐrጐcጐlar’ olarak isimlendirilmiᗰtir (Rosa, 2003).

Kavramlar: organik, sembolik (form), yapጐm tekniᇰi-malzeme, tabakalaᗰma, 

süreklilik (sirkülasyon, form), ጐᗰጐk, doᇰa

Geleceᇰin Konutu /The House of the Future, Alison&Peter Smithson, 1956

1960’lara geçiᗰ sürecindeki önemli kilometre taᗰlarጐndan biri Alison & Peter 

Smithson’un fikirleri ve tasarጐmlarጐ olmuᗰtur. Smithson’larጐn tüketim toplumunu ve 

kentsel planlamayጐ filizlendirmeye odaklanarak yaptጐklarጐ tasarጐmlar ve yarattጐklarጐ 

polemikler, özellikle 1956’da Londra’ daki ‘Daily Mail Ideal Homes Exhibition’ 

sergisinde sunduklarጐ geleceᇰin konutu önerisi 1960’lardaki Yeni Brutalizm ve Pop 

Art hareketlerinin temeli olmuᗰtur (Mattsson, 2006). Smithson’larጐn baᗰlጐca ilgi alanጐ 

konut tasarጐmጐdጐr. Le Corbusier’nin yaᗰam için makina / machine for living 

konseptine eᗰdeᇰer fikirler öne sürmüᗰlerdir. Smithson’lara göre, konut kendine özgü 

konumuna ‘uyum’ saᇰlarken günlük yaᗰamጐn gereksinimlerini de karᗰጐlamasጐ 

gereken ‘özel’ bir yerdir. Londra’da sergilenen Geleceᇰin Evi önerisi 1984 yጐlጐnda 

konutlarጐn ve içindeki yaᗰantጐnጐn nasጐl olacaᇰጐna dair bir tahmindir . 

Konut, 1950’lerin deᇰiᗰen aile yapጐsጐna ve kadጐnlarጐn toplumda savaᗰ sonrasጐ 

kazandጐᇰጐ yeni role uygun olarak, çocuk sahibi olmayan, yüksek gelire sahip, meslek 

sahibi bir çift için tasarlanmጐᗰtጐr. O dönemde, kadጐn iᗰ yaᗰamጐnda yeni yeni erkeksi 
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roller üstlenirken ev aletleri ve makineler hizmetkarlarጐn yerini almጐᗰ, bu deᇰiᗰim 

erkeᇰe de evde yeni roller vermiᗰtir. Böylece ailenin bir ‘takጐm’ haline getirildiᇰi bir 

yaᗰam modeli tanጐmlanmጐᗰtጐr. Gelecekteki talebi göz önüne alarak ‘seri-üretim’e 

uygun tasarlanmጐᗰ Smithson’larጐn Geleceᇰin Evi, sergide topluma çekici gelmesi 

için, iki oyuncunun ev içindeki yaᗰamጐn canlandጐrdጐᇰጐ bir senaryoyla sunulmuᗰtur. 

Konutta ‘otomasyon’ fikri tasarጐmጐn en çok dikkat çeken özelliᇰidir. Evin üretim 

metodlarጐ ‘araba’ endüstrisinden alጐnmጐᗰtጐr ve bunlar standart seri-üretim binalardan 

temel olarak çok farklጐdጐr. Her strüktürel parça ayrጐ bir birimdir ve farklጐ biçime 

sahiptir, bu da yüksek seviyede ‘çeᗰitliliᇰe’ ve ‘esnekliᇰe’ izin vermektedir (ᗠekil 

4.12).

 

 

ᗠekil 4.12. Geleceᇰin Konutu /The House of the Future, Alison&Peter Smithson, 

1956 (http://www.designmuseum.org/design/alison-peter-smithson)

Her bir bölümü kendine özgü tasarlanmጐᗰ olsa da, binanጐn ölçülerinde ve iç mekan

düzeninde yapጐlabilecek deᇰiᗰiklikler kጐsጐtlጐdጐr. Planda ‘organik’ mekanlar ve 

mobilyalar göze çarpmaktadጐr. Ev bir ‘araba’ gibi tasarlanmጐᗰ, iç mekan plastik 



62

panellerle inᗰa edilmiᗰtir ve aydጐnlatma strüktürle birlikte imal edilmiᗰtir. Döᗰeme, 

duvarlar ve tavan tek bir birim olarak düᗰünülmüᗰ ve aydጐnlatma bu tek yüzeye 

entegre edilmiᗰtir. Mobilyalarጐn birçoᇰu mimarinin bir parçasጐdጐr, bu nedenle 

mobilya ve konut arasጐnda bir ‘süreklilik’ söz konusu olmuᗰtur. Yatak odasጐ sadece 

bir yatak içerir ve bu yatak kullanጐlmadጐᇰጐ zaman döᗰemenin içine girmektedir, 

böylece evdeki en özel alan adeta silinmektedir. (Mattson, 2006).

Kavramlar: teknoloji, otomasyon, uyum, esneklik, çeᗰitlilik, özel, aile, süreklilik, 

bütünlük, organiklik (mobilya, mekan, form)

Monsanto Konutu / Monsanto House, Richard Hamilton&Marvin Goody, 1957                    

ጀkinci Dünya Savaᗰጐ Teknolojisi plastik ve diᇰer yeni ve ‘teknolojik’ ‘malzeme’lerin 

‘strüktür’el ‘sistem’ olarak kullanጐlmasጐna ilgiyi arttጐrmጐᗰtጐr. Bu moda doyma 

noktasጐna Monsanto Geleceᇰin Evi’nin ortaya çጐkጐsጐyla ulaᗰmጐᗰtጐr. Monsanto 

Kimyasallarጐ Firmasጐ, ev endüstrisinde strüktürel plastiᇰin geleceᇰini gösteren bir 

model ev üretilmesini istemiᗰtir (Rosa, 2003).

ᗠekil 4.13. Monsanto Konutu / Monsanto House, Richard Hamilton&Marvin Goody, 

1957  (Rosa, 2003)

Monsanto Evi 1950’lerdeki yeni ‘teknoloji’ ve ‘malzemeler’in potansiyellerinin bir 

sunumudur ve gelecekte yaᗰantጐnጐn nasጐl olacaᇰጐnጐ gösteren o yጐllara ait en uç 

örneklerden birisidir (Sekil 4.13). Monsanto firmasጐ ve MIT Mimarlጐk bölümünün 

ortak çalጐᗰmasጐ ile 1957’de inᗰa edilen ev, yeni bir ‘ekolojik’ ve ‘teknolojik’ 

ilerlemeyi temsil etmiᗰtir. Alt-kent ‘banliyö’ evi ve plastik inᗰaatጐn bir 

melezleᗰtirilmesi ‘hibritleᗰtirilmesi’ olarak tanጐmlanan tasarጐm dönemin popüler 

hayal gücüne hitap etmiᗰ, yeni biçimler ve teknolojik ilerlemelerin günlük yaᗰama 

dahil olma potansiyelini özetlemiᗰtir. Ailedeki yeniden tanጐmlanan rolleri ve savaᗰ 

sonrasጐ heyecanlarጐ, kalkጐnan ekonomi ile birlikte kutlayan bir ütopyadጐr. Böylece 

Monsanto Evi daha iyi bir yaᗰam modeli için ᗰekilcilik haline gelmiᗰtir. Daha çok bir 



63

teknoloji gösterisi olduᇰu söylenebilir. Ziyaretçiler görüntülü telefonlar, yüksekliᇰi 

ayarlanabilir lavabolar, ultrasonik dalgalarla yጐkanan bulaᗰጐklar ve atomik yiyecek 

koruma gibi özelliklere sahip bu plastik strüktürde futuristik yaᗰamጐ bir an için 

görebilmiᗰtir (Borden, 2006).          

Kavramlar: teknoloji (malzeme), strüktür, sistem, form, kavisli kabuk, ekoloji, 

hibritleᗰme

Sonsuz Ev / Enless House, Frederick J. Kiesler, 1959

Kiesler’in Sonsuz Ev / Endless House projesi ise hiçbir zaman inᗰa edilmemiᗰtir, 

ancak bir lastik balona ᗰiᗰirildikten sonra beton püskürterek donatጐ ekleyip, daha 

sonra balonun havasጐnጐ boᗰaltma esasጐna dayanan yeni bir inᗰaat metodu önerilmiᗰtir. 

Kiesler, 1950’ler boyunca sayጐsጐz ev varyasyonunu eskiz ve maket olarak 

geliᗰtirmiᗰtir. Sonsuz Ev (Endless House) biçimlenme ‘formasyon’ ve inᗰaat tekniᇰi 

olarak ‘malzeme’ye, ‘enerji’ kullanጐmጐna, alan kullanጐmጐna, yönetimine ve bakጐmጐna 

‘duyarlጐ’, ‘ekolojik’ ve ‘sürdürülebilir’ bir konut projesi olarak düᗰünülmüᗰtür. 

Konutun sahip olduᇰu ‘heykelsi’ ‘form’, ‘organik’, ‘kavisli’ ve ‘sürekli’ bir 

‘kabuk’la tanጐmlanmጐᗰtጐr, bu ‘organiklik’ ‘iç mekan’a da yansጐtጐlmጐᗰtጐr (ᗠekil 4.14). 

ጀç mekanda, 5 yatak odasጐ, bir stüdyo, oyun odasጐ, salon, mutfak, yemek alanጐ, 

çalጐᗰma ve kütüphane gibi mekanlar içeren bir ‘aile’ yaᗰantጐsጐnጐ temel alan bir yaᗰam 

modeli olarak tasarlanmጐᗰtጐr (Rosa, 2003).

 

ᗠekil 4.14.  Sonsuz Ev / Enless House, Frederick J. Kiesler, 1959 (Rosa, 2003)

Keisler’in Mimari Forumda yayጐnlanan çizimlerinden en somut olanጐ ‘sürekli’ 

kolonlarጐn ortaya çጐkጐᗰጐnጐ gösteren tanጐmlanmጐᗰ bölgeler, bazጐ çaᇰdaᗰ damlacጐklarጐn 

içlerini anጐmsatmaktadጐr. 1958’de, New York Modern Sanat Müzesi, bahçesi için bir 

Sonsuz Ev / Endless House sipariᗰ etmiᗰtir. Fakat 2 yጐl sonra çizimler hala inᗰa 

edilebilir yeterlilikte olamamጐᗰtጐr ve Keisler bir süre sonra ölmüᗰtür (Rosa, 2003).
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1960’lar boyunca, çeᗰitli gruplar ve küçük hareketler ortaya çጐkmጐᗰtጐr: Londra’da 

Archigram, Japonya’da Metabolism, ጀtalya’da Superstudio ve Paris’te Paul Virilio & 

Claude Parent. Bireysel olarak, bu mimarlar estetik, ölçek ve fonksiyon kavramlarጐnጐ, 

teknolojiyi yeni bir yorumsal seviyeye almak suretiyle sorgulamaya devam 

etmiᗰlerdir (Rosa, 2003).

Kavramlar: teknik (inᗰaat, malzeme), enerji, sürdürülebilir, ekolojik, aile, heykelsi 

form, organik, (kabuk, iç mekan), süreklilik (taᗰጐyጐcጐ, kabuk)

Havadaki Kent, (Clusters in the Air),Arata ጀsozaki,1960-63 (Igerashi, 2001)

Havadaki Kent projesi bütünde bakጐldጐᇰጐnda bir kent projesi olarak algጐlansa da, aynጐ 

zamanda küçük ölçeᇰe inildiᇰinde, konut bloklarጐnጐn farklጐ koordinatlarጐnda yaᗰayan 

bireylere alternatif yaᗰam modelleri sunabilecek, büyük ölçekli bir konut projesi 

olarak da deᇰerlendirilebilinir.

60 lጐ yጐllarda Japonya’nጐn hጐzlጐ bir geliᗰme göstermesi, ጀsozaki’nin Havadaki Kent 

fikrinin asጐl çጐkጐᗰ sebebi olmuᗰtur. ጀsozaki bu projede bir sistem öngörmektedir. 

Sistemde kentsel iᗰlevler en ideal seviyeye getirir ve yoᇰunluᇰu ‘maksimum’ 

seviyeye çጐkarmaktadጐr. ጀsozaki bu projede ihtiyaçlar dahilinde yeni bir ‘kent’ ve 

konut yapጐsጐ önerisi getirmiᗰtir.  Japonya’da gün geçtikçe artan ‘yoᇰunluk’ mekanጐ 

deᇰerli kጐlmጐᗰtጐr. Bu nedenle ᗰehri boᗰaltጐp, yoᇰunluᇰu düᗰeye ve yataya taᗰጐyarak 

‘düᗰeyde’ ve ‘yatayda’ dinamizm yaratmጐᗰ ve kenti 3 boyutta yaᗰanabilir kጐlmጐᗰtጐr 

(ᗠekil 4.15). Bu proje yatay düzlemde düᗰünülmüᗰ bir kent yaᗰamጐ sunan ilk 

önerilerden olmasጐ itibariyle daha sonra gelecek alternatif yaᗰam modelleri fikir ve 

projelerine liderlik etmiᗰtir (Igerashi, 2001).

ᗠekil 4.15. Havadaki Kent / Clusters in the Air , Arata ጀsozaki,1960-63   

(Igerashi, 2001)

Bu dönem için gerçekleᗰmesi zor ve ütopik olarak bakጐlan bu proje günümüzde 

baᗰka alternatif projelerde farklጐ formlarጐn ve fikirlerin entegrasyonuyla gelecek için 

sunulmaya devam etmektedir, yalnጐz bu projeler günümüzde ütopik olmaktan çጐkጐp 
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inᗰa edilebilirliᇰi tartጐᗰጐlan projeler haline dönüᗰmüᗰtür. 40 yጐl öncesinde yeni 

sunulan ütopik bir projenin, bugün alternatif bir kent yaᗰamጐ ᗰeklini alabilirliᇰi, 

gelecek unsurunun bugün bize ne kadar yakጐn olduᇰunda kanጐtlayጐcጐ rol 

oynamaktadጐr. 

Kavramlar: kent – konut, maksimum, yoᇰunluk (iᗰlevsel, kütlesel), dinamizm

(yatayda, düᗰeyde)

Yürüyen Kent (Walking City), Ron Herron, 1964

Archigram’ጐn 1964 yጐlጐnda  ortaya koyduᇰu Yürüyen Kent projesi o dönem için yine 

ütopik olarak nitelendirilen  bir yaᗰam ᗰeklini içermektedir. Projenin en can alጐcጐ fikri 

insanጐn ikamet anlayጐᗰጐna  ‘sonsuz’ bir ‘dinamizm’ katmጐᗰ olmasጐdጐr. 

ᗠekil 4.16. – 4.17. Yürüyen Kent / Walking City, Ron Herron, 1964 

(http://www.archigram.net/projects_pages/blow_out.html)

Konutun bir yere baᇰlጐlጐᇰጐnጐ ortadan kaldጐrma arayጐᗰጐyla, insanlara yaᗰam 

birimleriyle birlikte istediᇰi yere gidip orada yaᗰama özgürlüᇰünü saᇰlamጐᗰtጐr.  Bu 

proje aynጐ zamanda günümüzde güncelliᇰini sürdüren ‘mobilite’ ve ‘hareket’ 

kavramጐnጐn ilk arayጐᗰlarጐndandጐr. Bireye alternatif olarak, duraᇰan bir hayattan 

ziyade, hareketli, özgür ve mobil bir yaᗰam modeli sunulmuᗰtur.

Kavramlar: sonsuz dinamizm, mobilite, hareket, özgürlük

Su-altጐ Yerleᗰimi, Futurama, 1964

Futuristik bir evden neler beklenebileceᇰine dair 1960’lጐ ve 1970’li yጐllardaki 

tahminler gülünç plastik mobilyalardan General Motors’un 1964 Dünya Fuarጐ’ndaki 

‘Su-altጐ Yerleᗰimi’ sergisi gibi gerçeküstü yaklaᗰጐmlara kadar çeᗰitlilik göstermiᗰtir. 

Öte yandan su-altጐ araᗰtጐrmacጐsጐ Jacques Cousteau’ nun kongrelerde insanlarጐn 

cerrahi müdahale ile takጐlacak yapay solungaçlar yardጐmጐyla su yaᗰamጐna ‘uyum’ 

saᇰlayarak, su altጐnda nefes alabileceklerine dair açጐklamalarጐ bu dönemde gündemi 

meᗰgul etmiᗰtir (Carlson, 2006).
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Sekil 4.18. 1964 Dünya Fuarጐ’nda sergilenen Futurama imzalጐ ‘Su-altጐ Yerleᗰimi’

(http://www.indyweek.com/gyrobase/Content?oid=oid%3A16685)

O dönem için son derece ütopik ve hayali gelen, Futurama tarafጐndan tasarlanmጐᗰ bu 

‘Su-altጐ Yerleᗰimi’ projesi insanlara ‘esnek’, ‘mobil’, ‘özgür’ alternatif yaᗰam 

modelleri fikri üretmesi açጐsጐndan son derece baᗰarጐlጐdጐr. Bu fikirler aynጐ zamanda 

malzemede yakalanacak ‘teknoloji’ ve ‘kalite’nin, gelecekte bu projeyi gerçek 

kጐlmasጐnda taᗰጐdጐᇰጐ önemini de vurgular niteliktedir. Bugün gelecekte su altጐnda 

yaᗰamaya yönelik birçok proje hala üretilmekte ve teknolojik olarak yeterliliᇰi 

araᗰtጐrጐlmaktadጐr. 

Kavramlar: esneklik, özgürlük (mekan, konum, çevre, fonksiyon, yaᗰam), 

adaptasyon, (doᇰa, çevre, iklim), kalite (yaᗰam), peyzaj – su, mobilite

Plug-in City, Archigram,1965 

Plug-in City, yine Archigram’ጐn tasarlamጐᗰ olduᇰu bir ütopik kent projesidir. Projede, 

‘yatayda’ ve ‘düᗰeyde’ geniᗰleyen ‘dinamik’, strüktürel bir grid sistemi olarak 

tasarlanmጐᗰ bir ᗰehir ve ona ‘takጐlጐp çጐkarጐlabilen’ (monte-demonte), ‘esnek’, 

‘hücresel konutlar’ mevcuttur (ᗠekil 4.19. - 4.20. - 4.21). Çok güncel hayatta yaygጐn 

olarak kullanጐlan ‘deᇰiᗰtirebilme’ kavramጐndan esinlenerek bu sistem kurulmuᗰtur. 

Konut hücreleri istenildiᇰi zaman baᗰka bir hücreyle deᇰiᗰtirilebilmektedir. Sistem 

bir ‘makine’ gibi iᗰlemektedir, hücreler bu sistem içerisinde belli bir sosyal sጐnጐfa 

eriᗰtiᇰinde baᗰka bir kuleye taᗰጐnabilmektedir. Bu kent aynጐ zamanda bir sirkülasyon 

sistemi de saᇰlamaktadጐr. 

Projede kullanጐlan baᗰlጐca kavramlar sirkülasyon sisteminde kurulan ‘süreklilik’, 

hücrelerin deᇰiᗰtirilebilirliᇰi, takጐlጐp çጐkarጐlabilirliᇰi, hareket ettirilebilirliᇰi sayesinde 

kazandጐᇰጐ ‘mobil’, ‘esnek’ ve ‘dinamik’ yaᗰamdጐr. 
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ᗠekil 4.19. – 4.20. – 4.21.  Plug-in City, Archigram,1965 

(http://www.archigram.net/projects_pages/blow_out.html)

Matti Suuronen tarafጐndan 1968 yጐlጐnda tasarlanmጐᗰ Futuro, plastikten yapጐlmጐᗰ bir 

konuttur. 60 larጐn optimistik uzay seyahatlerini yansጐtmaktadጐr. Biçimsel olarak uçan 

bir fincan tabaᇰጐnጐ anጐmsatmaktadጐr.

Kavramlar: dinamizm (yatay-düᗰey), süreklilik (sirkülasyon, strüktür), monte-

demonte, esneklik, mobilite (hücresel ev), sistem, makine

Futuro Evi / Futuro House, Matti Suuronen,  Finlandiya, 1968 

Futuro Evi, 1960’larጐn ütopya mimarlጐᇰጐna ait, ‘hareket’ etme yeteneᇰi, ‘mobil’ 

‘dinamik’, ‘esnek’ ve ‘özgür’ yaᗰam, artan boᗰ zaman aktiviteleri ve ‘yeni 

malzeme’lerin kullanጐmጐ gibi özellikleri bir araya getirmektedir. Tasarጐm, 1960’larጐn 

iyimserliᇰini yansጐtmaktadጐr, buna göre teknoloji insan ጐrkጐnጐn bütün problemlerini 

çözecek, yeni çaᇰda, yani ‘uzay-çaᇰጐ’nda, insanlarጐn evden uzakta, tatilde harcayacak 

daha çok boᗰ zamanጐ olacaktጐr.
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Sekil 4.22. - 4.23. - 4.24. - 4.25. Futuro Evi / Futuro House, Matti Suuronen, 

Finlandiya, 1968 (http://www.arcspace.com/books/tomorrows_house/)

Futuro Evi, çok hafif olduᇰundan helikopterle taᗰጐnmaktadጐr (ᗠekil 4.22). Bu 

dönemde ‘mobil yaᗰam’ geleceᇰin bir imkanጐ olarak görülmüᗰtür (ᗠekil 4.23, 4.24). 

ጀnsanlar modern göçebeler olarak evlerini gittikleri yere götürecektir. Seçilen 

malzeme, fiber-glass takviyeli polyester plastiktir. Bu yeni, ‘hafif’ ve ‘ucuz’ bir 

malzemedir. Plan ‘seri-üretim’e uygundur, böylece dünyadaki tüm kullanጐcጐlar için 

uygunluk saᇰlamጐᗰtጐr (ᗠekil 4.25).

Bir Yeni Zelanda ᗰirketi olan Futuro Industries tarafጐndan inᗰa edilen proje petrol 

krizi ile aynጐ döneme denk gelmiᗰtir. Yapጐ malzemesi fiyatጐndaki artጐᗰ, projenin sona 

ermesine neden olmuᗰtur. Bu konsept evlerden sadece 20 tane inᗰa edilmiᗰtir ve çoᇰu 

bugün hala varlጐᇰጐnጐ sürdürmektedir (ᗠekil 4.26). 

(http://www.arcspace.com/books/tomorrows_house/)
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ᗠekil 4.26. Farklጐ varyasyonlardaki Futuro Evleri         

(http://mark.adnc.net/p5MISC1-UFOhouses/5pg-ufohouse.htm)

Kavramlar: hareket, dinamizm, mobilite, esneklik, özgürlük, hafiflik (malzeme), uzay, 

seri-üretim

Arango Evi / Arango House , John Lautner, 1973, Acapulco, Mexico  

John Lautner kartezyen olmayan, içi doldurulmuᗰ formlarጐ baᗰarጐyla inᗰa etmiᗰ, Los 

Angeles’da yerinde dökme betonarme konutlarጐyla fonksiyon, teknoloji ve 

dokunulmanጐn sጐnጐrlarጐnጐ zorlamጐᗰtጐr. Kariyeri boyunca,  Lautner’i ve projelerini 

içeren mimari basጐmlar, tasarጐmlarጐyla ilgili anlaᗰጐlmasጐ oldukça güç fikirler olarak 

görülmüᗰtür ve olaᇰandጐᗰጐ, buluᗰsal, eᇰlenceli ve heyecan verici olarak 

nitelendirilmiᗰtir. Lautner’in ürettiᇰi projeler onun ‘kaybolan mekan’ konseptine 

dayanmaktadጐr (ᗠekil 4.27). Lautner, konut projeleri için beton kullandጐᇰጐ 

zamanlarda, kullandጐᇰጐ inᗰaat metodu ile konutun etrafጐnጐ kuᗰatmadan veya 

engellemeden, mekanጐ içeren ‘sጐnጐrsጐzlጐk’ etkisi yaratan ve ufka doᇰru akan, bileᗰik, 

kavisli bir kabuk oluᗰturmayጐ amaçlamጐᗰtጐr (ᗠekil 4.28) (Rosa, 2003).

 

ᗠekil 4.27. - 4.28.  Arango Evi / Arango House , John Lautner, 1973, Acapulco, 

Mexico  (Rosa, 2003)
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Açጐk mesafeleri geçen strüktürü, Lautner’in mekansal yapጐlarጐnጐn dinamiklerini ve 

onun ‘alጐᗰkanlጐᇰጐnጐ’ vurgulayጐcጐ biçimde çerçevesiz camla kuᗰatጐlmጐᗰtጐr.  Onun 

formdaki geliᗰmiᗰ evrimi 1973’de Acapulco, Meksiko’daki Arango House’la doruᇰa 

yükselmiᗰtir. Bu proje dahilinde, plandaki ve kent içerisindeki formlar kavisli ve 

kendi aralarጐnda ᗰiirsel bir bütünlük içerisindedir. Bu suretle formda ve mekanda bir 

‘süreklilik’ yaratጐlmጐᗰtጐr. Lautner’in ‘kaybolan mekan’ konsepti Kiesler’in Endless 

House’daki iç mekanጐnጐ çaᇰrጐᗰtጐrmaktadጐr. Fuller ve Kiesler gibi, Lautner modern 

mimarinin ana görüᗰü saçaᇰጐnda on yጐllarca, geleneksel güzellik ve ölçek estetiᇰine 

baᗰ kaldጐrarak formlarጐ keᗰfederek yoluna devam etmiᗰtir (Rosa, 2003).

Kavramlar: süreklilik, sonsuzluk (formda, iç mekanda), akጐᗰkanlጐk, dinamizm  

(kabuk), malzeme - yapጐm teknolojisi

Xanadu: Geleceᇰin Evi / Xanadu: Future House, R. Mason, 1979

Xanadu Evleri ‘bilgisayar’ ve ‘otomasyonun’ Amerika’daki konutlarda yer almasጐ 

konusunda bir vitrin oluᗰturmayጐ amaçlayan deneysel bir evler dizisidir. Endüstri 

Çaᇰጐ’ndan Bilgi Çaᇰጐ’na geçiᗰte yaᗰanan çatጐᗰmada, ‘biçimsiz’ poliüretan ‘kabuklu’ 

Xanadu Evleri, ‘geleceᇰin konutu’ için, ‘malzeme teknolojisi’ yanጐ sጐra ‘bilgi 

teknolojisi’ için kapsamlጐ bir bakጐᗰ açጐsጐ getirmiᗰtir (ᗠekil 4.29 - 4.30). Projenin 

amacጐ 1990 ve ötesi için bir ‘geleceᇰin konutu’ modeli sunmaktጐr. Çalጐᗰma 1979’da 

baᗰlamጐᗰ ve 1980’lerde ABD’nin farklጐ bölgelerinde üç adet ev inᗰa edilmiᗰtir. Evler 

yeni ‘inᗰaat ve tasarጐm tekniklerini’ içermektedir ve 1980’lerde oldukça popüler hale 

gelerek çok sayጐda ziyaretçi tarafጐndan gezilmiᗰtir. Evlerden ikisi 1990’larጐn baᗰጐnda, 

sonuncusu ise 2005’de kapanmጐᗰ ve yጐktጐrጐlmጐᗰtጐr (Addington & Schodek, 2005).

Sekil 4.29. - 4.30 Xanadu: Geleceᇰin Evi / Xanadu: Future House, Roy Mason 1979 

(http://www.fabiofeminofantascience.org/RETROFUTURE/RETROFUTURE18.html)
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Poliüretan yalጐtጐm köpüᇰünden imal edilen evlerin inᗰaatጐ kolay ve hጐzlጐdጐr, ayrጐca 

maliyet-etkindir. Ortaya çጐkan strüktür oldukça iyi bir yalጐtጐma sahiptir, temel kabuk 

sadece üç günde inᗰa edilebilmektedir ve her ‘iklime’ uygundur. Ancak Xanadu 

Evleri’nin asጐl devrimsel özelliᇰi kabuᇰun içinde gizlidir. Proje ev ‘otomasyon’ 

sistemlerinin erken dönem örneklerini içermektedir. Evler hayal edilebilen her türlü 

elektronik ve bilgisayarlaᗰtጐrጐlmጐᗰ aletle donatጐlmጐᗰtጐr. Projenin mimarጐ Roy Mason’a 

göre “hiç kimse konuta tamamen organik bir sistem olarak bakmamaktadጐr, konuttaki 

her odanጐn ve konutun kendisinin zekasጐ olabilir”.  Bir mikrobilgisayar bitkilerin 

sulanmasጐnጐ, suni güneᗰ ጐᗰጐᇰጐnጐ, havalandጐrmayጐ, nem düzeyini kontrol etmektedir. 

Alጐᗰveriᗰ ‘tele-alጐᗰveriᗰ’ biçiminde yapጐlabilmektedir. Bilgisayar aynጐ zamanda ev 

halkጐ için bir takvim ve çeᗰitli kayጐtlarጐ tutabilmektedir. Xanadu'nun diᇰer özellikleri 

arasጐnda ‘Auto Oasis’ adጐndaki bilgisayar-kontrollü parti odasጐ; bilgisayar eᗰliᇰinde 

egzersiz yapጐlan bir oda, dört adet konuᗰan mikrobilgisayara sahip bir ‘aile öᇰrenme 

odasጐ’ sayጐlabilmektedir. Programlanma özelliᇰine sahip merkezi bir mikrobilgisayar 

bütün ‘enerji’ tüketimini izlemektedir. Konutta, kullanጐcጐ için ‘akጐllጐ’ ve 

‘sürdürülebilir’ bir yaᗰam modeli tanጐmlanmጐᗰtጐr 

(http://www.fabiofeminofantascience.org/RETROFUTURE/RETROFUTURE18.html).

Kavramlar: organiklik, süreklilik (kabuk, iç mekan), teknoloji (bilgi - malzeme -

tasarጐm - yapጐm), enerji, sürdürülebilirlik, otomasyon, akጐllጐlጐk

4.2. 1980 - 2000 Yጐllarጐ Arasጐnda, Alternatif Yaᗰam Modelleri ve Geleceᇰin 

Konutu Örnekleri

Bu dönemin en önemli belirleyicisi, Avrupa’da yaᗰanan ekonomik rahatlጐᇰጐn ve 

dijitalleᗰme çaᇰጐnጐn baᗰlamasጐyla alternatif projelere harcanan zaman ve paranጐn 

artmasጐ olmuᗰtur. Böylece 90 sonrasጐnda alternatif projeler büyük bir hጐzla 

üretilmeye baᗰlanmጐᗰtጐr. Perkins (2001), gerçek konut araᗰtጐrmalarጐ 1980’lerin 

sonundan 1990’lara ve yeni milenyuma doᇰru daha çok göze çarpmaya baᗰladጐᇰጐnጐ 

ifade etmiᗰtir (Thorns, 2004). 

80’lerde ‘dijital tasarጐm’ጐn olanaklarጐ belirli mimarlar tarafጐndan yüksek profile sahip 

kurum binalarጐ için kullanጐlmaya baᗰlanmጐᗰ olsa da, konut tasarጐmጐ için kullanጐmጐ 

baᗰlangጐç aᗰamasጐnda olmuᗰtur. Günümüzde üç boyutlu bilgisayar modelleme 

sistemleri mimarlara amorf ve köᗰesiz biçimleri yaratma imkanጐ vermiᗰtir. Dijital 

üretim, tasarጐmጐn verimliliᇰini arttጐrmጐᗰtጐr. Rosa’ya göre ‘dijital’in, mimarlጐk 
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eᇰitiminde, pratiᇰinde ve üretiminde yer almasጐ, Kiesler gibi bir zamanlar sጐradጐᗰጐ 

olarak görülen mimarlarጐn birer ‘ikon’ haline dönüᗰmesiyle paralellik 

göstermektedir. ‘Dijital’ birçok farklጐ araç ve ortam sayesinde mesleᇰin sጐnጐrlarጐnጐ 

geniᗰletmiᗰtir. ጀlk önce 1980’lerin basጐnda bilgisayar-destekli çizimleri üretme aracጐ 

olarak ortaya çጐkan ve CAD (computer-aided design) olarak bilinen ortam, daha 

sonra rendering adጐ verilen ve müᗰteriye yönelik estetik görünümü arttጐran sunumlar 

için kullanጐlጐr olmuᗰtur. Son olarak, dijital ortamጐn en büyük potansiyeli, yeni bir 

mimarlጐᇰጐn kavranmasጐ ve üretiminde bir araç olmasጐdጐr. Dijital mimari üretimde her 

yönden yaygጐn hale gelmiᗰtir. Dijital olarak eᇰitilmiᗰ gelecek nesil mimarlar on yጐl 

önce sadece hayal edilebilen ᗰeylerin ötesine geçmiᗰtir (Rosa, 2003).

1970’lerde uzayda kurulan istasyonlara insanlar gönderilmeye baᗰlandጐᇰጐnda, bilim 

adamlarጐ uzayጐ kolonileᗰtirmek ve hatta yörünge otelleri kurmak gibi planlarla hedefi 

yükseltmiᗰtir. Dünyada ise 1970’lerde yaᗰanan enerji krizlerine baᇰlጐ olarak, ‘enerji 

korunumlu’ binalar tasarlanmasጐnጐn gerekliliᇰi fark edilmiᗰ, ve 1980’lerde ilk akጐllጐ 

yapጐlar ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Ayrጐca 1980’li yጐllarla birlikte hጐzlanan dijital teknoloji 

patlamasጐ da ‘akጐllጐ konut’ adጐ altጐndaki buluᗰlara ilgiyi arttጐrmጐᗰtጐr. Sesle harekete 

geçen ev aletleri, kendi ጐsጐlarጐnጐ ayarlayan evler, rozetler yardጐmጐyla sahiplerini 

tanጐyan evler bunlara örnek teᗰkil etmiᗰtir. Böylece 1980 sonrasጐ, ‘akጐllጐ bina’ ve 

‘akጐllጐ konut’ kavramlarጐnጐn mimarlጐk ortamጐnጐ oldukça fazla meᗰgul ettiᇰi ve 

‘geleceᇰin konutu’nun hayal edilme biçimini ᗰekillendirdiᇰi bir dönem olmuᗰtur

(Mordoᇰan, 2000).

Akጐllጐ Konut: Konut ve teknolojinin birbirinden ayrጐlmaz yönleri bulunan iki 

kavram olduᇰu tarihsel süreçlerde sürekli takip edilebilir. Akጐllጐ konut da bu anlamda 

özellikle iletiᗰim teknolojilerinin saᇰladጐᇰጐ imkanlarጐ kapsamጐna alጐr. ‘Kullanጐcጐ 

dostu’ tasarጐm ise hem enerjinin etkin kullanጐmጐnጐ hem komünikasyon hem de 

çevresel sistem teknolojilerini entegre ederek çalጐᗰma performansጐnጐn arttጐrጐlmasጐ 

çabalarጐnጐ güder, ilk olarak 1980’lerde enerji kullanጐmጐnጐ minimize etmek üzere özel 

mekanik, elektriksel ve elektronik sistemler geliᗰtirilmiᗰ ve yeni bina ürünleri 

kullanጐlmጐᗰtጐr (Özer, 1996). Tüm bunlarጐn ጐᗰጐᇰጐnda akጐllጐ konut; kullanጐm kolaylጐᇰጐ, 

enerji optimizasyonu, güvenlik ve yüksek konfor prensiplerinden yola çጐkarak 

elektronik ve elektromekanik sistemleri entegre ederek kullanጐcጐsጐna sunan konuttur 

(Mordoᇰan, 2000).
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1940’larጐn ortalarጐndan bu yana ev otomasyon endüstrisi yaᗰama ortamlarጐmጐzda 

devrim yaratmayጐ vaat etmektedir. Bu yüzden ‘akጐllጐ konut’ popüler yayጐnlarda 

abartጐlan bir kavram olmuᗰtur. Ev otomasyon endüstrisinin vizyonu; ev aletleri ve

araçlarጐ, eᇰlence araçlarጐ, ጐsጐ ve aydጐnlatma kontrol ünitelerinin akጐllጐ ᗰekilde 

davranmasጐdጐr. Örneᇰin ev halkጐ eve döndüᇰünde müzik otomatik olarak açጐlabilir, 

telefon çaldጐᇰጐnda TV otomatik olarak sesini azaltabilir ya da çamaᗰጐr kurutma 

makinesi isi bittiᇰinde bir iletiᗰim sistemiyle bunu haber verebilir. Bu senaryo 

oldukça ilgi çekicidir, ancak akጐllጐ bir ev için gereken bilgisayar yazጐlጐmጐ belli bir ev 

ve aileye özel olmalጐ, ailenin yaᗰam tarzጐ deᇰiᗰtikçe buna göre güncellenmelidir. Bu 

açጐdan programlama iᗰi sጐradan ev kullanጐcጐlarጐnጐn ilgi ve yeteneklerinin çok 

ötesindedir. Aslጐnda ayarlama ile ilgili öᇰrenilen her ᗰey, örneᇰin bir termostatጐ 

yönetmek bile insanlar için baᗰlangጐçta oldukça zordur. Programlarጐ güncellemek 

için profesyonel teknisyenleri görevlendirmekse maliyetli ve sጐkጐntጐ vericidir. 

Programlamadaki zorluklara baᇰlጐ olarak, ev otomasyonu hiçbir zaman yaygጐn olarak 

kabul edilen ve kullanጐlan bir teknoloji haline gelememiᗰtir .

Bir yapጐnጐn ‘akጐllጐ’ olarak nitelendirebilmesi için üç temel özelliᇰe sahip olmasጐ 

beklenmektedir; 1. Akጐllጐ Teknoloji, 2. Akጐllጐ Malzemeler 3. Akጐllጐ Tasarጐm. Akጐllጐ 

Teknolojiye sahip evlerin kendi beyni vardጐr. Bu tür evlerde bir ᗰeyi harekete 

geçirmek için yapጐlmasጐ gereken bir el hareketidir. Akጐllጐ Malzemeler ile inᗰa edilmiᗰ 

evler; yeni yapጐ malzemelerini ve geleneksel malzemeler üzerindeki buluᗰçu 

yaklaᗰጐmlarጐ kullanan evlerdir. Akጐllጐ Tasarጐma sahip evlerse; akጐllጐ mimarlarጐn zor 

tasarጐm konularጐnda problemleri nasጐl çözümlediklerini ve genellikle makul bir bütçe 

ile ᗰaᗰጐrtጐcጐ evleri nasጐl tasarladጐklarጐnጐ göstermektedir (Trulove, 2003).

Ev-Ofis (Home-Ofis): Dört yüzyጐl önce baᗰlayan sürecin tam tersine dönmesi, ᗰu 

anda özel evin içinde tekrar tarif edilmiᗰ iᗰ olgusuyla, 20 milyon Amerikalጐnጐn ᗰu 

anda kendi evlerini iᗰ yeri olarak kullanmasጐyla birlikte,  daha derin ve kapsamlጐ hale 

gelmiᗰtir. ጀᗰin eve taᗰጐnmasጐnጐn, ev tasarጐmጐnጐ nasጐl etkileyeceᇰi çeᗰitli ölçeklerde 

deᇰerlendirilebilinmektedir. Bir örnek olarak, ev-office oldukça içerikli bir mekan 

olabilir, bir ek olarak rol alጐr veya uzak çalጐᗰma alanጐnጐn uzantጐsጐ olarak 

tanጐmlanabilinmektedir. Bir çok home – ofis tasarጐmጐnda, iᗰin varlጐᇰጐ tek mekanla 

sጐnጐrlandጐrጐlmamጐᗰ, yerine yeni çeᗰit mekanlar yaratmak amacጐyla yaᗰama alanlarጐyla 

birleᗰtirilmiᗰtir (Rosa, 2003).
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Lipschutz /Jones Apartmanጐ, Frank Lupo & Daniel Rowen, 1988, New York

80’lerin baᗰlarጐnda, baskጐn ᗰekilde projelere dahil olmaya baᗰlayan konutta 

‘otomasyon’, ‘akጐllጐlጐk’ ve ‘ev-ofis fikri özellikle 80’lerin sonlarጐnda ve 90’larጐn 

baᗰlarጐnda konut projelerinde daha yaygጐn olarak kullanጐlmaya ve uygulanmaya 

baᗰlanmጐᗰtጐr. Medya ve iletiᗰim teknolojisini evin her köᗰesinde yoᇰun ᗰekilde 

barጐndጐrmasጐ açጐsጐndan Lipschutz /Jones Apartmanጐ döneminin ilk örneklerinden 

olma özelliᇰine de sahiptir. Frank Lupo'nun ve Daniel Rowen'nin New York 

City’deki  Lipschutz /Jones Apartmanጐ, finansal bilgileri gösteren dijital ekranlar loft 

boyunca görülebilmek ve uluslararasጐ baᇰlantጐlጐ pazarlarda inip çጐkጐᗰlarda sahibini 

uyarmak üzere kurgulanmጐᗰtጐr. Ev sahibinin yaᗰam biçimi ve ‘bireysel’ ihtiyaçlarጐ 

gözetilerek, ‘medyanጐn’, ‘iletiᗰim’ ve ‘bilgi’ taᗰጐma gücünün doᇰurduᇰu ‘dijitallik’ 

evin her köᗰesinde kullanጐlmጐᗰtጐr (ᗠekil 4.31). 

 

ᗠekil 4.31. – 4.32.  Lipschutz /Jones Apartmanጐ, Frank Lupo&Daniel Rowen, 1988, 

NewYork (http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-privatehouse/essay.html)

Evde, hem ‘iletiᗰim araçlarጐ’nጐn saᇰlamጐᗰ olduᇰu, hem de mekanlarጐn içiçeliᇰinin ve 

sጐnጐrsጐzlጐᇰጐnጐn doᇰurmuᗰ olduᇰu ‘süreklilik’ ve ‘esneklik’ kavramጐ baskጐn ᗰekilde 

kullanጐlmጐᗰtጐr (ᗠekil 4.32).  Çalጐᗰma alanጐ tek bir mekanla sጐnጐrlandጐrጐlmamጐᗰ, evin 

her köᗰesine yayጐlmጐᗰ, ve konutun varlጐᇰጐnጐ sürdüren bir elemana dönüᗰmüᗰtür.  Ev, 

‘ofis’ ve ‘konut’ kültürünü birlikte barጐndጐran ve sürdüren bir özelliᇰe sahiptir.         

(http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-privatehouse/essay.html)

Kavramlar: teknoloji (medya - iletiᗰim - bilgi), dijitallik, ev – ofis, esneklik, 

sጐnጐrsጐzlጐk, süreklilik (iç mekan, fonksiyon, iletiᗰim)

The Hague Villa, Bernard Tschumi, 1992

Tschumi, The Hague Villa adlጐ konut projesinde, ‘yaᗰama’ ve ‘çalጐᗰma’ alanlarጐnጐn 

sጐnጐrጐnጐn, süsün kamuflajጐndan yoksun, mülk sጐnጐrlarጐna doᇰru uzayarak içerdikleri 

‘elektronik’ cihazlar tarafጐndan ortadan kaldጐrጐldጐᇰጐnጐ ifade etmiᗰtir. Cam hacmin tam 
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‘geçirgenliᇰi’, ki bu Tschumi’ye göre evin bir yarጐsጐnጐ kapsamaktadጐr, ‘elektronik’ 

‘bilgi’nin ‘alጐcጐlጐᇰጐ’nጐ ve ‘iletim’ini saᇰlayan büyüklüᇰü tanጐmlamጐᗰtጐr (Riley, 1999).

 

ᗠekil 4.33. - 4.34. The Hague Villa,  Bernard Tschumi, 1992

(http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-privatehouse)

Tschumi, ‘iletiᗰim’de hep artጐᗰta olan ‘mahremiyet’, evde yaᗰayan ‘birey’lerin 

‘kamusallጐk’ hጐzጐna ‘uyum’ gösterdiᇰini ifade etmiᗰtir. Oturma, yemek yeme, çalጐᗰma 

odalarጐ, parti alanጐ ve yemek piᗰirme alanጐ ‘bütün’leᗰmiᗰ sadece bir mekan olarak 

tanጐmlanmጐᗰ, mekanlarጐ ‘iᗰlevsel’ ‘içiçe’ ve ‘esnek’ kጐlmጐᗰtጐr (ᗠekil 4.33). 

Tschumi’ye göre, ‘eᇰer kapalጐ kapጐlara ihtiyaç yoksa, o zaman perdeye de ihtiyaç 

yoktur. ‘Ev’, ‘kent’in sadece bir parçasጐ olduᇰu gibi, büyük bir ‘açጐk oda’sጐdጐr’(ᗠekil 

4.34) (Riley, 1999).

Farklጐ olarak, Bernard Tschumi inᗰa edilmemiᗰ Hague Villa’sጐnጐn edebi ve sanal 

kጐsmጐyla ilgilenmemiᗰtir. Arsanጐn kamusal sጐnጐrlarጐnda villanጐn en ‘ᗰeffaf’ 

(transparan) parçalarጐnጐn yönlendirmesiyle ilgili olarak, mimar ᗰuna dikkat çekmiᗰtir: 

‘’The Hague Villa’, ‘kent’ olaylarጐnጐn ve ‘dijital’ ‘bilgi transferi’ndeki anlጐk 

duraklamalarጐn bir uzantጐsጐ olarak algጐlanabilir. ‘Yaᗰama’ ve ‘çalጐᗰma’ alanlarጐnጐn 

sጐnጐrlarጐ, ‘süs’ kamuflajጐnጐn yoksunluᇰu, günlük kullanጐmጐn elektronik oyunlarጐ 

tarafጐndan ortadan kaldጐrጐlmጐᗰ ‘mülkiyet sጐnጐrlarጐ’ ötesinde geniᗰlemektedir’(Riley,

1999).

Tchumi, kiᗰinin ‘mahremiyet’ olgusuna, ‘özel’ ve ‘kamusal’ yaᗰam arasጐndaki sጐnጐra 

farklጐ bir yaklaᗰጐm içerisinde olmuᗰtur. Konut yüzeyindeki ‘dijitallik’ ve ‘akጐllጐlጐk’, 

‘kabuᇰu’ ‘iletken’ ve ‘geçirgen’ kጐlmጐᗰtጐr, böylece gerek konut içerisinde, gerekse 

‘konut’ ve ‘ᗰehir’ arasጐndaki sጐnጐrlar ortadan kaldጐrጐlmጐᗰ, bireye ‘sጐnጐrsጐz’, 
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‘transparan’ bir alternatif yaᗰam sunulmuᗰtur. Bunu saᇰlayan en önemli etken ‘bilgi’ 

alጐᗰveriᗰini saᇰlayan ‘medya ve iletiᗰim araçlarጐ’ olmuᗰtur. Tchumi, ayrጐca kent 

içerisinde kamusal sጐnጐrlarጐ çizilmiᗰ eve, ‘kentin açጐk odasጐ’ benzetmesiyle yeni bir 

yaklaᗰጐmda bulunmuᗰtur.

Kavramlar: teknoloji, medya – iletiᗰim, dijitallik, akጐllጐlጐk, geçirgenlik, iletkenlik, 

transparanlጐk (kabuk), bütünlük, iᗰlevsellik, esneklik (iç mekan), içiçe, sጐnጐrsጐz 

(mekanlar), transparanlጐk – mahremiyet, özel – kamusal, konut-kent, sጐnጐrsጐzlጐk, 

bireysellik

Kentsel Cam Ev / Urban Glass House, Bernard Tschumi, Newyork, 1992

Tschumi’nin baᗰka bir konut projesi olan ‘Kentsel Cam Ev’, mimar tarafጐndan 

kentsel ölçekte ᗰu sözlerle tanጐmlanmጐᗰtጐr: ‘“Ev” kalabalጐk ve ‘yoᇰun’ kentlerdeki 

‘sጐnጐrsጐz’ mekan ve ‘rahatlጐk’ ihtiyacጐnጐn çaᇰdaᗰ bir çözümüdür. ‘Ev ; süregelen 

“varoᗰ” rüyasጐna tepkidir ve kenti terk etmek veya kentsel deneyimden yoksun, 

yapmacጐk yenilemelere tercih edilmelidir. Ev; kentin içinde ve üzerinde “kentten 

özgür” bir yaᗰantጐya iᗰaret eder’’ (http://www.tschumi.com/home.asp).

 

ᗠekil 4.35. - 4.36. Kentsel Cam Ev / Urban Glass House, Bernard Tschumi, 

Newyork, 1992 (http://www.tschumi.com/home.asp)

Aᗰaᇰጐ Manhattan’ da ve kimi yerlerde alçak depo ve fabrika binalarጐnጐn üzerinde 

konutlara dönüᗰtürülmüᗰ çatጐ katlarጐna rastlanmaktadጐr. Bu tür kullanጐm, kimi 

sakጐncalarጐna karᗰጐn, ᗰehirsel yaᗰama katkጐsጐ pozitif olan ‘alternatif yaᗰam modelleri’ 

olarak deᇰerlendirilmelidir. (http://www.tschumi.com/home.asp)

Gökyüzündeki Cam Ev ‘Glass House in the Sky’ mimarisi ; dጐᗰ kabuktaki net 

dikdörtgen formlarla, iç mekandaki ‘eᇰrisel’ formlarጐn zጐtlጐᇰጐndan oluᗰmuᗰtur (ᗠekil 
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4.36). Çatጐlardaki basit bir takጐm fiziksel ayarlamalarla, bu tür çatጐ katጐ konutlarጐ, 

alçak binalarda olduᇰu kadar, çok katlጐ yüksek binalarጐn tepelerinde de görülebilir.  

Iᗰጐklጐ deniz fenerlerine benzetebileceᇰimiz bu konutlar, kullanጐcጐlarጐna da göreceli bir 

statü saᇰlamጐᗰtጐr (ᗠekil 4.36). (http://www.tschumi.com/home.asp)

Saᇰlanan ‘mahremiyet’; aslጐnda ‘kamusal’ yaᗰamጐn ‘özelleᗰtirilmesi’dir ve bu 

yönüyle “internet” e benzetilmiᗰtir. Bu evler ᗰehrin gözlem kuleleridir. Bu evin

sakini herkes olabilir; tek kiᗰiler, çiftler, çekirdek aileler, herhangi yaᗰ ve cinsiyet 

grubundan ‘çeᗰitli’ insanlar… Hatta kጐsa süreli kullanጐmlar için bile düᗰünülebilir. 

Kavramlar: sonsuzluk (konum, mekan), özel – kamu, ölçek, esneklik (zaman, 

fonksiyon, konum,donatጐ, form), medya – iletiᗰim, dijitallik, strüktür, kabuk

Mobius Evi / Mobius House, UN Studio, Het Gooi, Hollanda, 1993-1998

Van Berkel ve Boss, Mobius Evi’nde, çaᇰdaᗰ yaᗰam hakkጐnda kendi düᗰüncelerini 

çalጐᗰmጐᗰlardጐr. Konut içerisinde hem ‘yaᗰama’ hem de ‘çalጐᗰma’ alanlarጐ 

bulunmaktadጐr (ᗠekil 4.37). Ancak gün içerisinde çalጐᗰma alanጐnጐ kullanan kiᗰi, 

konutta gün içi faaliyetlerini devam ettiren bireylerle, günlük ‘sirkülasyon’ içerisinde 

yüz yüze gelmemektedir. Böylece aynጐ yaᗰam birimi içerisinde, birbirinden 

soyutlanmጐᗰ iki ‘iᗰlevsel’ mekan elde edilmiᗰtir. Bunu da strüktürel prensibe 

dayandጐrarak baᗰarmጐᗰlardጐr. ‘ጀᗰ sirkülasyonu’ ve ‘konut sirkülasyonu’, iki sürekli 

çizgi olarak tanጐmlanmጐᗰ ve birbiriyle çakጐᗰmayacak ᗰekilde uzatጐlmጐᗰ bir sekiz 

ᗰeklini almጐᗰtጐr (ᗠekil 4.38). Bina içerisinde saᇰlanan ‘sirkülasyon’ ve ‘program’ 

‘entegrasyon’u, konut sakinlerini aynጐ birim içerisinde birbirinden baᇰጐmsጐz ‘özgür’ 

ve ‘esnek’ yaᗰamalarጐna olanak tanጐmጐᗰtጐr. Projenin bir diᇰer önemli noktasጐ, Van

Berkel ve Boss’un bu entegrasyonu ‘strüktür’e de baᗰarጐlጐ bir ᗰekilde yansጐtmጐᗰ 

olmasጐdጐr (http://www.unstudio.com).

‘Bireysel’ ihtiyaçlar gözetilerek tasarlanmጐᗰ bu özel konutun organizasyonel ve 

biçimsel strüktürü, birbirine adeta kenetlenmiᗰ iki tora (torus),  yani bir mobius 

ilmiᇰi temeline dayandጐrጐlmጐᗰtጐr. Spiralin sarmal yörüngesi, ailenin 24 saat yaᗰama ve 

çalጐᗰma döngüsüyle iliᗰkilendirilmiᗰtir.  Bireysel çalጐᗰma mekanlarጐ ve yatak odalarጐ 

bu spiral sarmal yörüngede sጐraya dizilmiᗰ, ortak kullanጐm alanlarጐ yörüngelerin 

kesiᗰme noktalarጐnda konumlandጐrጐlmጐᗰtጐr. Bu kጐvrጐmlጐ hatlar, ‘yapጐ malzemeleri’nin 

geleneksel kullanጐmጐ yerine, ‘cam’ ve ‘beton’un bilindik kullanጐm yerleri deᇰiᗰ tokuᗰ 

edilerek yapጐlandጐrጐlmጐᗰtጐr (ᗠekil 4.39).
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ᗠekil 4.37. - 4.38. - 4.39. Mobius Evi / Mobius House, UN Studio, Het Gooi, 

Hollanda, 1993-1998 (http://www.unstudio.com)

Mobius Evi Projesi, normal yaᗰama alanጐ dጐᗰጐnda, 4 kiᗰilik aile için uyuma mekanlarጐ 

içermektedir: bir adet misafir odasጐ, 2 araba araç kapasiteli garaj ve 2 stüdyo dahildir. 

Konuttaki bu ‘fonksiyon’ ve ‘mekan’ ‘çeᗰitliliᇰi’ konutu ‘yaᗰamsal’ bir mekan 

yanጐnda son derece ‘iᗰlevsel’ bir kimlik kazandጐrmጐᗰtጐr (http://www.unstudio.com).

Kavramlar: iᗰlevsellik (ev - ofis), çeᗰitlilik, esneklik (fonksiyon, iç mekan), 

bireysellik, entegrasyon (program, sirkülasyon, strüktür)

Apartmanlar, Borneo Sporenburg, Amsterdam, Master Plan- West8 / Mimari Proje -

Un Studio, 1994-1999

Master planጐ West 8, mimari projesi Un Studio tarafጐndan tasarlanan Borneo

Sporenburg Apartmanጐ, Amsterdam’ጐn büyük liman bölgesinde, baᗰta endüstriyel 

amaçlጐ kullanጐlan 2 uzun yarጐmada ᗰeklindeki rጐhtጐmda su üzerinde konumlandጐrጐlmጐᗰ 

büyük ölçekli bir konut grubu projesidir. 2500 adet konut ünitesinden oluᗰmaktadጐr. 

Sporenburg’da ‘çeᗰitli’ ‘aileler’in yaᗰam ᗰekilleri gözetilerek ‘bireyselleᗰtirilmiᗰ’tir. 

Hepsi 3 katta çözülmüᗰ, 6 farklጐ apartman bloᇰunda çeᗰitli yaᗰam tarzlarጐ göz önünde 
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bulundurulmuᗰtur. Projede yan yana dizilmiᗰ, sürekli birbirini tekrar eden biçimlerde 

bloklar göze çarpar. Burada farklጐ olarak sunulan ᗰey çözümsel ‘dinamik’ olmuᗰtur. 

Proje Sporenburg’da önceleri endüstriyel amaçlጐ kullanጐlan Borneo ve Sporenburg 

adlጐ ikiz adada, çevresindeki yüksek binalara raᇰmen 3 katlጐ olarak tasarlanmጐᗰtጐr. 

Blok ‘yoᇰun’ bir düzenlemeyle neredeyse birbirinin aynጐ konut bloklarጐ olarak inᗰa 

edilmiᗰtir. Yapጐsal anlamda hep kendilerine tavsiye edilmiᗰ aynጐ yapጐsal ana hatlarጐ 

ve ‘materyaller’i kullanmጐᗰlardጐr. Bloᇰun içinde, geleceᇰin konut sakinlerinin 

beklenen eylemi olarak, deᇰiᗰmez aynጐlጐktaki farkጐ kurmak için ikincil bir strüktür 

yaratma amacጐ olarak planlanmጐᗰtጐr. ‘Plan’da, ve ‘biçim’de tekrar içinde ‘bütünlük’ 

ve ‘uyum’ oluᗰturulmuᗰtur. 3 katlጐ olarak tasarlanmጐᗰ konutlarጐn çatጐlarጐ teras olarak 

deᇰerlendirilmiᗰtir. Bu teraslarda kiᗰiye özel donanጐmlandጐrጐlmጐᗰ bahçelerin 

çevrelediᇰi teraslar ‘sürekliliᇰi’ mümkün kጐlmጐᗰtጐr (http://www.unstudio.com).

ᗠekil 4.40. - 4.41. - 4.42. Apartmanlar, Borneo Sporenburg, Amsterdam, Master 

Plan- West8 / Mimari Proje - Un Studio, 1994-1999    (http://www.unstudio.com)

Orta sጐnጐf konut tipolojisi olarak nitelendirilen bu projede, blok halindeki bireysel 

konutlar örnek olarak iyi bir alternatif yaᗰam modeli sunmuᗰ, daha sonra 

Hollanda’da da yaygጐn olarak kullanጐlmጐᗰtጐr. Konutlarda malzeme olarak kontrollü ve 



80

tavsiye edilen bir ᗰekilde çeᗰitli, çaᇰdaᗰ ve teknolojik malzeme seçimi ve buna 

raᇰmen kendi içinde yarattጐᇰጐ ‘bütünlük’ hem cephede ‘görsel kalite’yi arttጐrmጐᗰ hem 

de konutta ‘çeᗰitli’, ‘esnek’, ‘kaliteli’ ve ‘teknolojik’ ‘malzeme’ anlayጐᗰጐnጐ 

yansጐtmጐᗰtጐr. Her apartmanda 3 katጐn farklጐ kesitlerde bulunmasጐ, bloktaki birçok 

yönlendirmeyi etkilemiᗰtir. Bunun günጐᗰጐᇰጐnጐ ve dጐᗰarጐdaki görüntüyü hesaba katan 

kullanጐᗰlጐ avantajlarጐ olmuᗰtur. (http://www.unstudio.com)

Projenin su üzerinde konumlanmasጐ, çevresindeki yüksek katlara raᇰmen maksimum 

üç katta inᗰa edilmiᗰ olmasጐ, çevresiyle kurduᇰu ‘uyum’, konutlarጐn ‘biçimsel’, 

‘mekansal’ ve ‘yaᗰamsal’ anlamda ‘su’ ile kurduᇰu iliᗰki ve tasarጐmጐnጐn ‘doᇰal 

aydጐnlatma’ya karᗰጐ gösterdiᇰi hassasiyet konutla ‘doᇰa’ arasጐnda kurulan 

‘sürekliliᇰin’ önemli göstergesidir. Proje, konsept olarak, insanlara sunulmuᗰ yeni bir 

alternatif olmasጐ yanጐnda, kendi içinde insanlara farklጐ yaᗰam modellerine göre 

sunulan konutlara da bir alternatiflik içermektedir. 

Kavramlar: dinamizm, hareket, bireysellik, transparanlጐk, yoᇰunluk, doᇰa, çevre, 

uyum, imaj (malzeme, konut birimleri), çeᗰitlilik, esneklik, kalite, bütünlük (konut 

birimleri, plan, biçim, malzeme)

Soft and Hairy House, Ushida Findlay Partnership, 1994, Ibaraki, Japonya

Soft and Hairy House, Savlador Dali’nin gelecekteki mimari hakkጐnda kጐᗰkጐrtጐcጐ 

ifadesinden referans alጐnarak tasarlanmጐᗰ bir konut projesidir. Konut tam bir 

‘peyzaj’dጐr. Kullanጐcጐ kendisini ‘doᇰa’nጐn bir parçasጐ olarak hissetmektedir. 

Mimaride düᗰünmenin ‘gerçeküstü (sürrealist)’ bir ifadesi olarak yorumlanmጐᗰtጐr. 

(http://www.archilab.org/public/2000/catalog/ushida/ushidaen.htm#)

ᗠekil 4.43. Soft and Hairy House, Ushida Findlay Partnership, 1994, Ibaraki, 

Japonya (http://www.archilab.org/public/2000/catalog/ushida/ushidaen.htm#)
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Dali’nin sahip olduᇰu gerçeküstü yaklaᗰጐmdan yola çጐkarak rüyayጐ yani ‘sanalጐ’ 

maddeleᗰtirme ve gerçeᇰi maddesizleᗰtirme mantጐᇰጐyla, mimarinin içindeki ve 

dጐᗰጐndaki bir ve benzer mekan faktörlerini karጐᗰtጐrarak bir ‘gerçeklik’ durumu 

yaratmak temel fikir olmuᗰtur. Üretilmiᗰ bu yeni gerçeklik, dünyayጐ gerçekten 

soyutlamጐᗰ ve ‘sonsuz’ bir ‘çevre’ tanጐmlanmጐᗰtጐr. Konut, tጐpkጐ ‘topoᇰrafya’nጐn bir 

parçasጐymጐᗰ gibi, görsel ve içeriksel anlamda ‘peyzaj’a ‘adapte’ olmuᗰtur.  

Kullanጐcጐya sanalla gerçek arasጐnda, çevreyle ‘uyumlu’ ve bütünleᗰik bir yaᗰam 

modeli sunulmuᗰtur (ᗠekil 4.43). Aynጐ zamanda Japon ‘kültür’ünde yoᇰun biçimde 

var olan ‘doᇰa’ kavramጐ konutun bütününde yaᗰatጐlmaya çalጐᗰጐlmጐᗰtጐr.

Kavramlar: gerçeküstülük, sanallጐk-gerçeklik, sonsuzluk, adaptasyon, peyzaj, doᇰa,  

çevre, topoᇰrafya, kültür

Perde Duvar Evi / Curtain Wall House, Shigeru Ban, 1995, Tokyo

Shigeru Ban’ጐn Tokyo’daki ‘Perde Duvar Konutu’ ‘kentsel peyzaj’ yoᇰunluᇰunda 

‘transparan’ bir ev örneᇰidir. ‘Geleneksel Japon Evleri’, bütün kayጐcጐ paneller 

açጐldጐᇰጐnda bir görsel ‘transparanlጐk’ söz konusudur (ᗠekil 4.44.). 

  

 

ᗠekil 4.44. Perde Duvar Evi / Curtain Wall House, Shigeru Ban, 1995, Tokyo

(http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-privatehouse)
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Ban projesinde kullandጐᇰጐ perde fikrini, bu ‘geleneksel’ olarak Japonlara çok ᗰey 

ifade eden konutta bu transparanlጐk fikrinden yola çጐkarak ulaᗰmጐᗰtጐr. Bu sefer bu bir 

‘yapጐ malzemesi’ olarak ‘esnek’ bir yaklaᗰጐmda bulunmuᗰ, transparanlጐᇰጐ cam deᇰil 

de ‘dokuma bir malzeme’ ile yakalamaya çalጐᗰmጐᗰtጐr. ‘Kamu’ ve ‘özel’ arasጐndaki 

sጐnጐrጐ aᗰጐndጐrmasጐ önemli ve ᗰaᗰጐrtጐcጐ bir yol olmuᗰ, ‘mahremiyet’ kavramጐna farklጐ 

bir bakጐᗰ açጐsጐyla yaklaᗰmጐᗰtጐr. (http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-

privatehouse)

Evin dጐᗰ yüzeyi iki elemandan oluᗰmuᗰtur: transparan cam paneller ve yelkenli 

ölçüsünde dokuma (kumaᗰ) duvarlar. Cam ve kumaᗰጐn her ikisi de içeriyi çevredeki 

‘komᗰuluᇰa’ açmak için kullanጐlmጐᗰ bir oyun olmuᗰtur. Sonuç ise cam evlerde 

yaᗰayanlarጐn bulabileceᇰi tür sürprizlerden bir ‘transparanlጐk’ olarak sonuçlanmጐᗰtጐr.

Kavramlar: geleneksellik, mahremiyet – transparanlጐk, esneklik (malzeme), kamu –

özel, komᗰuluk

Millbrook Residence, Archi-Tectonics, Millbrook (NY), USA, 1996-1998 

Archi-Techtonics isimli mimari grubun tasarladጐᇰጐ Millbrook Residence, ev sakinine, 

yaᗰama ve çalጐᗰma alanጐnጐn iç içe geçtiᇰi, esnek mekanlardan oluᗰan, mekanlarጐn 

farklጐ amaçlarla birbirine dönüᗰtürülebileceᇰi, ‘sirkülasyon’ ve ‘mekan’ ‘sürekliliᇰi’ 

içerisinde kurgulanmጐᗰ, topoᇰrafyayla ‘bütünleᗰmiᗰ’, çevresiyle ‘uyumlu’ ve 

‘iᗰlevsel’ bir konut projesidir (ᗠekil 4.45 - 4.46). 

Arazinin içinde baᗰlayan patika binanጐn içinde ilerlemeye devam ederek, ‘yatay’ ve 

‘düᗰey’ ‘sirkülasyon’u saᇰlamጐᗰtጐr (ᗠekil 4.47). Bu örgü, mekanlarጐ birbirine 

baᇰlamጐᗰ, aynጐ zamanda mimari programጐ oluᗰturmuᗰtur. ‘Çalጐᗰma’ alanlarጐnጐn 

biçimi deᇰiᗰtirilebilme ve ‘yaᗰam’ alanlarጐna ‘dönüᗰtürülebilme’ ‘esnekliᇰi’ne 

sahiptir. Aynጐ zamanda alt katta bulunan medya merkezi, binanጐn danጐᗰmasጐ rolünü 

de üstlenebilmektedir. 

Eᇰimli olarak düᗰünülen mekan betondur, basamaklar ise ‘doᇰal malzemeler’den 

oluᗰmuᗰtur. Uzunca ve aynጐ tür bitkilerden oluᗰturulmuᗰ bitkisel bant ‘sonsuzluk’ 

hissi yaratmasጐ amaçlanarak düᗰünülmüᗰtür. Aynጐ ᗰekilde ince bir su bantጐ da “iç” ve 

“dጐᗰ” ጐ adeta birbirine baᇰlanmጐᗰ ve bir iç – dጐᗰ ‘mekan sürekliliᇰi’ saᇰlanmጐᗰtጐr 

(http://www.archilab.org/public/2002/en/ft2002.htm).
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ᗠekil 4.45. - 4.46. - 4.47. Millbrook Residence, Archi-Tectonics, Millbrook (NY), 

USA, 1996-1998 (http://www.archilab.org/public/2002/en/ft2002.htm)

Kavramlar: medya, iletiᗰim, iᗰlevsellik, esneklik, dönüᗰüm (iç mekan), ev-ofis, 

süreklilik, bütünlük, sonsuzluk, uyum (topoᇰrafya, iç-dጐᗰ mekan), yerellik, doᇰallጐk

(malzeme), sonsuzluk (hareket, sirkülasyon), dinamizm

Raybould Evi ve Bahçesi / Raybould House and Garden, Kolatan/Macdonald, 1997, 

Fairfield County, Connecticut  

Kolatan / McDonald’ጐn 1997 tarihinde Raybould Evi ve Bahçesi’ne yaptጐklarጐ 

tasarጐm, var olan ‘ev’ ve ‘peyzaj’ arasጐnda bükülen ‘kabarcጐk’ (blob) benzeri bir 

ᗰekildir (ᗠekil 4.48). ጀki kata sahip bu tasarጐm, serbest ‘akጐᗰkan’ bir ‘kabuk’ ve 

benzersiz ‘iç mekanlar’ yaratmaktadጐr (ᗠekil 4.49). ጀmalat için ‘dijital’ dosyalarጐ 

okuyan bir makine, strüktürel çerçevenin kontrplaktan oluᗰan iskelet parçalarጐnጐ 

kesebilmektedir (ᗠekil 4.50). Parçalar bir araya getirildikten sonra, üstüne kuruduᇰu 

zaman strüktürde sertlik saᇰlayacak sጐvጐ bir zar püskürtülmektedir. Bu konturlarጐ 

yaratmak için kullanጐlan ‘dijital’ kesme ve ᗰekil verme makineleri ‘teknoloji’yi 

temsil ederken, kontrplak ile ‘amorf’ bir biçim oluᗰturma konsepti, Fuller’ጐn 1933 

tarihli Dymaxion Arabasጐ projesini hatጐrlatmaktadጐr (Rosa, 2003).
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Projenin ana kurgusunu oluᗰturan ve adጐnጐ mitolojik bir canavardan almጐᗰ olan 

‘Khimaira’, bireyi oluᗰturan genetik parçalarጐn birbirinden tamamen farklጐ yapጐda 

olduᇰu, kendiliᇰinden ortaya çጐkmጐᗰ veya yapay olarak oluᗰurulmuᗰ durumu 

tanጐmlayan bir modeli tanጐmlamaktadጐr. ‘Khimaira paradigmasጐ’ oluᗰumunda, 

baᗰlangጐçta birbirinden baᇰጐmsጐz olan bireylerin içinden yeni bir birey ve kimlik 

doᇰar, ancak parçalar asla ‘bireysel kimlik’lerini kaybetmemektedir.

 

ᗠekil 4.48. - 4.49. - 4.50. Raybould Evi ve Bahçesi / Raybould House and Garden, 

Kolatan/Macdonald, 1997, Fairfield County, Connecticut 

(http://www.kolatanmacdonaldstudio.com/)

‘Khimaira’ nጐn taᗰጐdጐᇰጐ en önemli iki özellik: oldukça ‘karmaᗰጐk’ bir melezliᇰe 

‘hibrit’ sahip ‘farklጐ sistemler’in ‘tek bir kimlik’ olarak çalጐᗰabildiklerini 

tanጐmlamakta yardጐmcጐ olabilecek bir kavram olarak görülmesi ve Khimaira’yጐ 

oluᗰturan ve ona iᗰlerlik kazandጐran yöntemlerin, ‘dönüᗰtürerek’ toplayጐcጐ yapጐm -

üretim modelinin ipuçlarጐnጐ verebileceᇰi varsayጐmጐna dayandጐrጐlmጐᗰ olmasጐdጐr. 

Khimaira bireye sunulacak altenatif yaᗰam modelinde, hem ‘analitik’, hem de 

‘yöntemsel’ çözümler üretme potansiyeline sahiptir (Kolatan, 2002).

Kavramlar: teknoloji (malzeme, yapጐm, üretim), dijitallik, akጐᗰkanlጐk (kabuk, iç 

mekan), amorf, köᗰesiz (form), kimlik, bireysellik, melezlik, dönüᗰüm
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Embriyolojik Ev / Embryologic House, Greg Lynn, Form, 1998

Lynn’in metodolojisi, evi bir tüketim nesnesine dönüᗰtüren ‘sonsuz’ ‘çeᗰitliliᇰe’ 

sahip bir ‘hücre’ olarak tanጐmlamaktadጐr. Embryologic House’un ‘strüktür’ü (ᗠekil 

4.51), çift cidarlጐ ‘esnek’ bir ‘kabuk’ ve ᗰiᗰirilmiᗰ panellerin, daire kesitli çelik 

kiriᗰlere baᇰlanmasጐ ile oluᗰmaktadጐr (ᗠekil 4.53 - 4.54). Kabarcጐk evler, aᗰaᇰጐdan 

yukarጐya doᇰru eᇰriler çizerek hacimleᗰen bu kabuᇰun bünyesinden türemektedir. 

Birinci kabuk çok hassas alüminyum ve cam panellerden oluᗰmaktadጐr, öyle ki yarጐ 

saydam bir ekran görüntüsündedir. ጀkinci kabuk birincisinin üzerinde gölgeleyici bir 

katmandጐr. Gün ጐᗰጐᇰጐnጐn yoᇰunluᇰunu ‘bilgisayar teknolojisi’ vasጐtasጐ ile 

hesaplayarak, istenen açጐda bir gölgeye dönüᗰtürülebilir bir donanጐma ve ‘akጐllጐlጐᇰa’a 

sahiptir.Bu da ‘kabuᇰa’ ve ‘strüktür’e ‘hareketli’ ve ‘dinamik’ bir kimlik 

kazandጐrmaktadጐr (http://www.glform.com).

ᗠekil 4.51. - 4.52. - 4.53. - 4.54. Embriyolojik Ev / Embryologic House, Greg Lynn, 

Form, 1998 (http://www.glform.com)
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Embriyolojik evin içi bir arabanጐn içi gibi ‘mekanik’tir. Evin donatጐlarጐ bir 

‘embriyo’nun ‘deᇰiᗰim’ evrelerini kendi yapጐsጐ içinde gerçekleᗰtirebilecek bir 

‘dinamizm’i gözeterek tasarlanmጐᗰtጐr (ᗠekil 4.53 - 4.54). Masa, sandalye, küvet, depo 

ve kabinler bu anlamda mutlak nesneler deᇰil, ‘dinamik’ karakterleri ile 

‘programlanabilen’ ‘akጐllጐ’ nesnelerdir. Lynn, embriyolojik evin döᗰemelerinde 

mantar, yapay deri, paslanmaz çelik, lastik, halጐ ve seramik gibi ‘teknolojik yapጐ 

malzemeleri’nden yararlanmayጐ düᗰünmüᗰtür (http://www.glform.com).

Kavramlar: teknoloji (malzeme, yapጐm, üretim), sonsuz çeᗰitlilik (hücre), deᇰiᗰim, 

hareket, dinamizm, esneklik, akጐllጐlጐk (strüktür, kabuk), programlanabilirlik

Europan 5, IaN+, Almere, Hollanda, Concours, 1998

IaN+  , bu projede düᗰük yoᇰunluktaki tek aile evlerinin her birini kendi bahçesiyle 

birlikte yüksek ‘yoᇰunluk’taki evlerle karጐᗰtጐrdጐklarጐnጐ ifade etmiᗰtir. Mimar, konut 

bütününü ayrጐlmጐᗰ elemanlardan çok, ‘çeᗰitli’ tipteki ‘heterojen’ karጐᗰጐmlar olarak 

belirlemiᗰtir. Açጐk manzara ve bahçeler, ‘yüksek’ ve ‘düᗰük’ ‘yoᇰunluk’taki konut 

elemanlarጐ, bu blokta birleᗰtirilmiᗰtir (ᗠekil 4.55 – 4.56). Kentsel bir strateji olarak, 

peyzaj katlarጐnጐn bu sistemleri yüksek yoᇰunlukta bir sistem ve izole edilmemiᗰ bir 

bina olarak varsayጐlmጐᗰtጐr. Aslጐnda tek katlarጐn yoᇰunluᇰunu arttጐrጐlarak, binalar 

‘düᗰey’ ‘peyzaj’a ‘dönüᗰtürülebilinir’ durumdadጐr.  IaN+, ‘doluluᇰu’ ve ‘boᗰluᇰu’ bir 

elemana karጐᗰtጐrarak, bunlarጐn eᗰit derecede önemli ve deᇰerli olduᇰunu 

söylemektedir. Projede, yapጐdaki boᗰluklar olayጐn görüntüsündeki basit yokluklardan 

ziyade, hakiki güç alanlarጐ olarak ifade edilmiᗰtir. Bu alanlar binanጐn etrafጐyla bütün 

bir hal almasጐna imkan verip, ‘çevre’ye uyum ‘adaptasyon’ saᇰlamaktadጐr. Bu durum 

deᇰiᗰik ‘yaᗰam hücreleri’yle arasጐndaki iliᗰkiyi garantilemektedir. Bu nedenle bu 

konut projesi, deᇰiᗰen bir yoᇰunlukta ve düᗰeyde eklemlenmiᗰ peyzajda çalጐᗰmayጐ 

saᇰlayan bir ‘yaᗰam modeli’ olarak deᇰerlendirilmiᗰtir. Peyzajጐ gökyüzüne doᇰru 

yükseltirken, zemin katጐndaki peyzajጐ da serbest bጐrakma düᗰüncesi oluᗰmuᗰtur 

(http://www.ianplus.it). 

Hepsinin belirli bir özelliᇰi olan çeᗰitli katlar, yatay peyzajda tasarlanmጐᗰtጐr. Her kat 

deᇰiᗰtirilebilir, serbest bጐrakጐlabilir veya doldurulabilir ᗰekilde düᗰünülmüᗰtür. Bu 

durum projeye ‘kesitte’, ‘mekanda’ ve ‘iᗰlevde’ bir ‘esneklik’ getirmiᗰtir (ᗠekil 

4.57).
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ᗠekil 4.55. - 4.56. - 4.57. - 4.58. Europan 5, IaN+, Almere, Hollanda, concours,1998 

(http://www.ianplus.it)

Bunu da yapጐnጐn ya da ‘yaᗰam hücreleri’nin ‘yoᇰunluk’larጐnጐ deᇰiᗰtirerek 

yapabilmiᗰtir. Çeᗰitli katlardaki ‘özel’, ‘kamusal’, ‘yarጐ kamusal’ ve ‘sirkülasyon’ 

‘sistemleri’ kesiᗰmesi düᗰünülmüᗰtür. Tek aile evlerinin, dጐᗰarጐda evlerin 

bitiᗰiᇰindeki yeᗰil alanlarla ayrጐlmasጐ düᗰünülmüᗰtür. Ev - ofis kavramlarጐ bir araya 

getirilmiᗰtir. Alt katlar ticaret ve ofis mekanlarጐnጐ barጐndጐrጐr, ᗰehre kolay geçiᗰ yapar 
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ve bloklarጐn hemen yakጐnጐnda konutlara bitiᗰiktir. Binanጐn ‘strüktürel sistem’i 

projenin gerekli parçasጐ olarak görülmüᗰtür. Yaᗰam birimleri orta aralarda bulunan 

geçiᗰlerle çift katlጐ mekanlardan oluᗰmuᗰ, ‘özgür’ ‘kesit’ ve ‘plan’ጐ temsil etmiᗰtir. 

Birimin her bir katጐ, farklጐ dጐᗰkapጐ alanlarጐna geçiᗰ zevkini yaᗰatmaktadጐr ve  teras, 

bahçe ve avlu, yaᗰam alanጐnጐn doᇰal tamamlayጐcጐlarጐ olarak tanጐmlanmጐᗰtጐr (ᗠekil 

4.55) (http://www.ianplus.it). 

Kavramlar: yoᇰunluk, çeᗰitlilik, heterojenlik (doluluk - boᗰluk), dinamizm, hareket, 

peyzaj (yatay - düᗰey), adaptasyon (çevre), özel-kamusal-yarጐ kamusal, esneklik, 

deᇰiᗰtirebilirlik, özgürlük (kesit, plan,  iᗰlev), süreklilik (doᇰa, sirkülasyon)

Dijital Ev / The Digital House, Hariri & Hariri, 1998

Dijital Ev’de sabit olarak resimleri, sesleri, yazጐlarጐ ve bilgileri ‘alabilen’ ve 

‘iletebilen’ bilinçli bir ‘geçirgen’ ‘strüktür’, ‘kabuk’ ve ‘yapጐ elemanlarጐ’ söz konusu 

olmuᗰtur. Ev, kullanጐm ve fonksiyon açጐsጐndan çok ‘kompleks’ bir hale getirilmiᗰ, 

dጐᗰarጐda yapጐlan aktiviteler içeriye alጐnmጐᗰtጐr. ‘ጀçi dጐᗰጐnda’ olarak tanጐmlanan bu 

durumla, mimarlጐkta olduᇰu gibi hayatጐmጐzda da tanጐmlanan ‘özel’ ve ‘kamusal’ 

mekanlarጐn tekrar tanጐmlanmasጐ arzu edilmiᗰtir. Bu evin ‘temel iskelet’ini oluᗰturan 

sistem, aslጐnda bir ‘altyapጐ strüktürü’ olarak davranan ‘strüktürel çekirdek’tir (ᗠekil 

4.59). Çeᗰitli ‘prefabrike’ hacimler, iskelete ‘monte’ olabilmekte ve yatak odasጐ, 

mutfak ve bunun gibi hizmet verebilecek ᗰekilde tasarlanmጐᗰtጐr. Strüktüre asጐlጐ 

kütleler, temel sosyal mekanlarጐ olan yaᗰam ve yemek yeme alanጐ olarak 

kullanmakta, diᇰer hacim, aile için ‘yatma’ ve ‘çalጐᗰma’ alanጐ olarak hizmet 

vermektedir. Cam kullanጐlmጐᗰ teraslarda, rampa iki yöne doᇰru götürmektedir (ᗠekil 

4.60). Hariri ve Hariri’ye göre önümüzdeki yüzyጐlጐn mimarisi çalጐᗰma, alጐᗰveriᗰ, 

eᇰitim, eᇰlence ve fiziksel egzersiz evin içinde barጐndጐracak ‘‘kompleks’ ve ‘iᗰlevsel’ 

bir mekan’ ᗰeklinde olmalጐdጐr. Bu ‘Dijital Ev’de ‘dijital’ ‘teknoloji’yi bir yapጐ bloᇰu 

olarak ileri sürmüᗰtürler. 20. y.y. evi merkezi konut fikrini dayanan bir temel 

almጐᗰtጐr. Önümüzdeki milenyumda ‘dijital teknoloji merkezi’ olan ev fikrine imkan 

verecektir. Tek merkezden yönetim ‘Desantrilizasyon’ yeni bir ‘esnekliᇰi’ 

saᇰlayacak, aileler hem birbirine yakጐn, ama aynጐ zamanda baᇰጐmsጐz olabilecektir. 

Modernizmin konutta öne sürdüᇰü üretken makine fikri, bu projede yaᗰamak için bir 

‘makine’ olarak canlandጐrጐlmጐᗰtጐr (http://www.haririandhariri.com).
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ᗠekil 4.59. - 4.60. - 4.61. Dijital Ev / The Digital House, Hariri & Hariri, 1998 

(http://www.haririandhariri.com)

‘ጀskelet’ görünümlü ‘yüzey’ler mimarlar tarafጐndan ‘akጐllጐ’ ‘deri’ veya ‘akጐllጐ’ 

‘yüzey’ olarak tanጐmlanmጐᗰtጐr (ᗠekil 4.61). Bu yüzeyler ‘dijital’ ‘bilgi’yi alጐp, 

ulaᗰtጐrabilir bir etkinliᇰe sahiptir. Yatak odasጐnda beliren çጐplak figür, evin içindeki 

böyle bir görüntüyle ortaya çጐkabilecek ‘bireysellik’, ‘mahremiyet’ seviyesini artጐran 

bir çekicilik ve cazibe yaratmጐᗰtጐr. Telefon, televizyon gibi baᗰka aletler olarak 

kullanmaktansa, bilgi ‘strüktür’ün kendisinden ‘iletilebilinir’, her yerde var olan 

bilgisayarla karakterize edilmiᗰ ‘akጐllጐ’ çevreler yaratmak projede kullanጐlan diᇰer 

önemli ve can alጐcጐ bir fikir olmuᗰtur. Projede konutun strüktürden kabuᇰa, 

mekandan mobilyaya tamamen dijital bir sistemle yönetildiᇰi, dijital bir yaᗰam 

modeli alternatif olarak sunulmuᗰtur (http://www.haririandhariri.com).

Kavramlar: dijitallik, geçirgenlik, iletkenlik, medya (kabuk, strüktür, yapጐ 

elemanlarጐ), dinamizm, esneklik (iletiᗰim,mekan, iᗰlev), desentralizasyon, akጐllጐlጐk 

(mekanda, çevrede, kabukta, yüzeyde), özel – kamusal, ev – ofis, iᗰlevsellik, 

mahremiyet
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Pallas Evi / Pallas House, DECOi (Mark Goulthorpe), Malezya, 1997

Palas Evi, ‘enformasyon’ teknolojileri kullanጐlarak inᗰa edilmesi mümkün bir evin 

keᗰfine merak salan genç bir çift için tasarlanmጐᗰ bir konuttur. Evin biçimi, doᇰal 

havalandጐrmalጐ, merkezi bir atriumun etrafጐnda bulunan ‘özel’ ve ‘kamusal’ alanlarጐ 

kapsamaktadጐr. 

  

ᗠekil 4.62. - 4.63.  Pallas Evi / Pallas House, DECOi (Mark Goulthorpe), Malezya, 

1997 (Rose, 2003)

Formal olarak, Decoi haᗰin tropikal ‘iklim’e filtre gibi bir örtü içeren ‘yerel’ bir 

örnek niteliᇰindedir. Bu örtü, çatጐ düzlemini bir uçtan bir uca kateden, evin hacmini 

sarmalayan, kavisli ve delikli bir ‘kafes’tir (ᗠekil 4.63). Kafesin üzerinde bulunan

delikli motifler, batጐdan doᇰru gelen öᇰlen güneᗰinden koruyan, sabah güneᗰi için 

doᇰuya açጐlan, nefes alarak iklim ᗰartlarጐna ‘adaptasyon’ saᇰlayan ‘akጐllጐ’ bir kabuk 

özelliᇰi taᗰጐmaktadጐr. Bu ‘kabuk’, standart ölçülerde üretilmektedir, ancak iki 

panelden oluᗰan yüzeylerin hiçbiri birbirinin aynጐsጐ deᇰildir. ‘Özel’ ve ‘duyarlጐ’ dጐᗰ 

kabuk, direk olarak matematiksel, üç boyutlu modellemeye yöntemiyle, obje yazጐlጐmጐ 

kullanጐlarak geliᗰtirilmiᗰtir (Rose, 2003).

Kavramlar: enformasyon, teknoloji, özel – kamusal alan, iklim, örtü, yerellik, kafes, 

adaptasyon, akጐllጐlጐk, kabuk, duyarlጐlጐk, üç boyutlu modelleme, yazጐlጐm

Sanal Ev, Peter Eisenman, 1998

Sanal Ev, Eisenmann’ጐn imgesel olarak bilgisayar ortamጐnda, geleneksel mimari 

kalጐplara baᇰlጐ kalmadan, biçimi kጐsጐtlamadan hazጐrladጐᇰጐ bir ev projesidir. Projede 

‘belisizlik’ ve ‘düzensizlik’ hakimdir, mekanlar, yüzeyler ve kütleler ‘karmaᗰጐk’ ve 

‘eᇰrisel’ olarak ifade edilmiᗰtir. Eisenmann, sጐnጐrlarጐ ve kalጐplarጐ hiçbir ᗰekilde 

çizilmemiᗰ, ‘sanal’, ‘dinamik’, ‘belirsiz’ ve ‘sonsuz’ bir yaᗰam senaryosu kurmuᗰtur. 
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ᗠekil 4. 64. Sanal Ev, Peter Eisenman, 1998

(http://www.ntticc.or.jp/pub/ic_mag/ic024/074-083e.pdf)

Eisenman'ጐn Sanal Ev'i dokuz küp ile soyutlanmaktadጐr. Bu dokuz küp, gizli bir iç 

iliᗰkiler ve karᗰጐlጐklጐ baᇰlጐlጐk alanጐ oluᗰturmaktadጐr. Vektörler, ‘sanal’ ‘devinim’i 

zaman içinde ‘gerçeᇰe’ dönüᗰtüren etki alanጐna sahiptir. Gerçeᇰe dönüᗰme, her bir 

vektörün kendi etki alanጐ içindeki çizgiler üzerindeki etkisi yoluyla görünür 

kጐlጐnmakta ve mekan içinde bir dizi iz olarak kaydedilmektedir

(http://www.ntticc.or.jp/pub/ic_mag/ic024/074-083e.pdf).

Kavramlar: sanal-gerçek, dinamizm, sonsuzluk, düzensizlik, belirsizlik

Yakጐn Bir Gelecek için Ev / House for a Near Future, Michael Sorkin Studio, 1998

Michael Sorkin Studio tarafጐndan tasarlanmጐᗰ ‘Yakጐn Bir Gelecek için Ev’ projesi, bu 

çevreyi ve kaynaklarጐ ortaklaᗰa kullanan küçük bir topluluk için yapጐlmጐᗰ önerilmiᗰ 

‘deneysel’ bir konut projesi öngörmektedir. Temel birim çift mekandan 

oluᗰmaktadጐr. ጀki barጐnma elemanጐ aynጐ zamanda su ve atጐk yönetimini, ‘enerji’ 

‘üretim’i ve sosyal mekanጐ paylaᗰmaktadጐr.  Bu çekirdekten daha büyük konut 

büyüyerek, diᇰer konutlarla birlikte daha büyük topluluklar oluᗰturmaktadጐr, aynጐ 

zamanda kendi yaᗰam alanlarጐnጐn arzuladጐᇰጐ yaᗰam düzenlemelerine baᇰlጐ olarak 

farklጐ biçimler alጐp, geliᗰebilmektedir (ᗠekil 4.65). ‘Geleceᇰin konutu, hem en 

geliᗰmiᗰi hem de en gelenekselini içinde barጐndጐran seçkin bir teknolojiye sahip 

olacaktጐr’ fikrine sahiplerdir. Evler, biçimde ‘sonsuz’ ‘çeᗰitlilik’ ve ‘transparanlጐᇰጐ’ 

saᇰlayacak özel bir ‘kabuᇰa’ sahiptir. Canlጐ ‘organik’ ‘makine teknolojisi’yle kendi 

‘enerji’sini kendi ‘üret’ebilen ve atጐᇰጐnጐ ‘dönüᗰtür’ebilen, ve ‘kጐrsal’ araziyle barጐᗰ 

içerisinde ‘ekolojik’ varlጐᇰጐnጐ sürdürmektedir. Yavaᗰ hareket eden güneᗰ, hidrojen ve 
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insan gücü araçlarጐnጐn aᇰጐnda yerleᗰmiᗰtir ve tamamen dünyayla ‘iletiᗰim’ 

halindedir..

 

ᗠekil 4.65. Yakጐn Bir Gelecek için Ev / House for a Near Future, Michael Sorkin 

Studio, 1998 (http://www.archilab.org/public/2000/catalog/sorkin/sorkinen.htm#)

Proje, ‘organik’ yaᗰam birimlerinden oluᗰan, ‘dinamik’, biçimsel olarak sürekli 

‘deᇰiᗰip’ büyüyen, kendi ‘enerji’sini kendi ‘üret’en, ‘çevre’ye ‘duyarlጐ’, ‘uyumlu’, en 

geliᗰmiᗰ ‘teknoloji’ ve ‘iletiᗰim’ ‘aᇰ’ጐnጐ kullanan bir konut topluluᇰunu 

tanጐmlamaktadጐr. Bireye ‘canlጐ’ bir sistem içerisinde, ‘sürdürülebilir’, ‘ekolojik’, 

‘dinamik’, ‘esnek’, ‘teknolojik’ bir yaᗰam modeli sunulmuᗰtur 

(http://www.archilab.org/public/2000/catalog/sorkin/sorkinen.htm#).

Kavramlar: teknoloji (malzeme, yapጐm, üretim, iletiᗰim), enerji, ekoloji, uyum, çevre 

- peyzaj – doᇰa, sürdürülebilirlik, süreklilik, deᇰiᗰim, dönüᗰüm, dinamizm, esneklik, 

çeᗰitlilik, organiklik, iᗰlevsellik, duyarlጐlጐk (form, kabuk, iç mekan), transparanlጐk

Goethe's House, IaN+, Tokyo, Japan

Goethe’s House projesi (ᗠekil 4.66) ev mekanጐna ‘formal’ bir yansጐma olarak 

baᗰlamጐᗰtጐr. Mimarinin statik biçimi veya formu olarak deᇰil, formu tekrar 

ᗰekillendirmek yönünde konut mekanጐnጐn ‘çeᗰitliliᇰi’nin saᇰlanacaᇰጐ, ‘esneklik’ 

imkanlarጐnጐn bir çalጐᗰmasጐ olarak düᗰünülmüᗰtür. Bilimsel çalጐᗰmalarጐnda, Goethe 

formda hiçbir zaman bitmeyen ‘deᇰiᗰim’ olan ‘metamorfoz’u çalጐᗰmጐᗰtጐr. Goethe’nin 
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formun deᇰiᗰimi üzerine duyduᇰu ilgi projeye bir baᗰlangጐç noktasጐ olarak ele 

alጐnmጐᗰtጐr, bu ᗰekilde formun bir ᗰekilden baᗰka bir ᗰekle geçiᗰini yansጐtabilmiᗰtir. Ev 

mekanጐnጐ tanጐmlamak için ‘formun ‘dönüᗰüm’ü’ fikri kullanጐlmጐᗰtጐr. Bu sürecin 

diyagramጐ, yine konut mekanጐnጐ tanጐmlayan aktivitelerin ‘topolojik’ haritasጐnጐ 

yansጐtmጐᗰtጐr. Bu durum sayesinde, konut sakinleri pozisyonlarጐnጐ ‘yarጐ doᇰal’ bir 

mekanda kurulmuᗰtur (http://www.ianplus.it).

 

ᗠekil 4.66. Goethe's House, IaN+, Tokyo, Japan, 1999  (http://www.ianplus.it)

Mekan çeᗰitli aktiviteleri arasጐndaki ‘deᇰiᗰken’ ‘akጐᗰ’larla ‘dönüᗰtürmek’te, bu akጐᗰ 

evde bir ‘dinamik’ olarak ‘deᇰiᗰim’i canlandጐrmaktadጐr. Proje, katlarጐn kaymasጐyla 

yer deᇰiᗰtirip, kesitte birbiri arasጐnda kaymalara imkan verebilmektedir. Evin

mekanlarጐ ‘esnek’ olarak geniᗰleyip büzülmekte, ‘hareket’e baᇰlጐ olarak, sakin 

pozisyonunu deᇰiᗰtirdiᇰi sürece, mekan ‘sonsuz’ ‘çeᗰitlilik’te deᇰiᗰebilmektedir. 

Bina baᗰta basit bir belirsiz kap iken, ᗰiᗰerek veya küçülerek insan kullanጐmጐna göre 

devamlጐ deᇰiᗰebilmektedir. ጀnsan duruᗰunun ve arzusunun bir kaydጐ gibidir. IaN+, 

zemin, tavan ve duvarlar arasጐndaki net bölünmeyi eleyerek yerçekiminin gücünün 

önemini azaltmaya çalጐᗰmጐᗰtጐr. Mekansal ‘süreklilik’ ‘canlጐ’ bir ‘organizma’nጐn gücü 

gibi evdeki önemli güçlerin deᇰiᗰimini tanጐmlamaktadጐr (http://www.ianplus.it).

Kavramlar: canlጐlጐk, esneklik, çeᗰitlilik (mekan, form, kabuk), deᇰiᗰim – dönüᗰüm, 

metamorfoz, dinamizm, hareket, süreklilik, topoᇰrafya, organizma
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Programlanabilir Konut / Programmable Housing, Kas Oosterhuis, 1999 

‘Programlanabilir’ bir konut niteliᇰinde tasarlanmጐᗰ olan bu proje, ‘parametrik’

tasarጐmጐn ‘etkileᗰimli (inter-aktif)’ açጐlarጐ olarak yorumlanmጐᗰtጐr. Katalog evin sahip 

olduᇰu yeni konsept, tüm yönlere doᇰru ‘esneklik’ gösterebilen alternatif bir yaᗰam 

birimidir. ጀsmi bu nedenle ‘otomatik deᇰiᗰkenli’ (variomatic) olarak anጐlmaktadጐr

(http://www.oosterhuis.nl/quickstart/index.php?id=135).

 

ᗠekil 4.67. Programlanabilir Konut / Programmable Housing, Kas Oosterhuis, 1999

(http://www.oosterhuis.nl/quickstart/index.php?id=135)

‘Duyarlጐ’ ‘alጐcጐ’lar yardጐmcጐ tasarጐmcጐ konumundadጐr. Özdeᗰ evler üretmek 

imkansጐzdጐr, ‘bireysellik’, ‘çeᗰitlilik’ ve ‘seri-kiᗰiselleᗰtirme’ söz konusudur. Hiçbir 

projenin diᇰerinin aynጐsጐ olma ihtimali yoktur. ‘Rahat’ yaᗰam, projenin bir diᇰer 

referans noktasጐdጐr. ‘Kabuᇰun’ ‘programlanabilme’, ‘hareket edebilme’ ve ‘esneme’

özelliᇰi yanጐnda ‘dayanጐklጐlጐᇰጐ’ da yüksektir. Bu özellikler aynጐ zamanda konutun 

konutun ve ‘peyzaj’ጐn ‘çevre’ye olan ‘adaptasyon’unu saᇰlamaktadጐr.

Kavramlar: programlanabilirlik (ev, çevre), parametrik, interaktivite, esneklik 

(mekansal, strüktürel), otomatik deᇰiᗰkenlilik, duyarlጐlጐk (alጐcጐ), bireysellik,  çeᗰitlilik 

(malzeme, renk, form, hacim), seri-kiᗰiselleᗰtirme, rahatlጐk, hareket (mekan, kabuk), 

dayanጐklጐlጐk, adaptasyon,  çevre, peyzaj

Kramlich Residence and Media Collection, Herzog & De Meuron, 1999

Jacques Herzog'un ve Pierre de Meuron'un, California, Napa Valley de inᗰa edilen 

Kramlich Residence ve Media Collection’da, evin iç bölümleri ev sahibinin sahip 

olduᇰu ‘dijital’ video sanatጐnጐn projelendirildiᇰi görüntüler olmuᗰtur (ᗠekil 4.68).
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ᗠekil 4.68. Kramlich Residence ve Media Collection, Herzog & De Meuron, 1999, 

Kaliforniya (http://www.moma.org/exhibitions/1999/un-privatehouse/essay.html)

Bu ev örneᇰinde de kullanጐcጐnጐn evi ‘dijital’ bir sergi aracጐ olarak kurgulanmጐᗰ, 

bireyin sahip olduᇰu yaᗰam modeli evin bir yapጐ elemanጐ olan duvara taᗰጐnmጐᗰ, 

yaᗰamጐnጐn önemli bir parçasጐ haline getirmiᗰtir. ‘Mahremiyet’ ve ‘özel – kamusal’ 

yaᗰam kavramጐnጐ derinlemesine etkileyen, ‘medya’ ve ‘dijitallik’, konuttaki yaᗰam 

senaryosuna önemli bir altlጐk oluᗰturmuᗰtur. Birey medya ve dijital dünya ile iç içe 

geçmiᗰ bir yaᗰam modelini kendisine alternatif olarak seçmiᗰ ve konutunun yapጐ 

elemanlarጐyla bütünleᗰtirmiᗰtir.

Kavramlar: teknoloji (malzeme, yapጐm, iletiᗰim), medya, dijitallik (yapጐ birimleri), 

özel – kamusal, mahremiyet, bireysellik

4.3. Yeni Yüzyጐlda Alternatif Yaᗰam Modelleri ve Geleceᇰin Konutu Örnekleri

Yeni bir yüzyጐla girilmesi mimarlar arasጐnda büyük bir heyecan uyandጐrmጐᗰ, geleceᇰe 

dair üretilen projelerdeki verimliliᇰi arttጐrmጐᗰtጐr. Bundaki en önemli etken 20 yüzyጐl 

sonunda genel bir deᇰerlendirme yapጐldጐᇰጐnda, ortaya çጐkan önemli sonuç olmuᗰtur. 

Bu sonuç, dönemin önemli ve radikal mimarlarጐ tarafጐndan öngörülen ve zamanጐnda 

ütopya ve hayal ürünü olarak algጐlanan birçok projenin 80’lerden 2000’lere kadar 

kጐsa bir sürede gerçekleᗰtirilmiᗰ olmasጐnጐn verdiᇰi heyecandጐr. Bu dönemin heyecanጐ 

yeni yüzyጐl baᗰlarጐnda tasarlanጐp, büyük bir hጐzla üretilen ‘Milenyum’ ismini taᗰጐyan

yapጐlarda özellikle kendisini göstermiᗰtir.  

‘Dijitalliᇰin’ 80’lerin sonlarጐnda ve 90’lጐ yጐllarda mimari tasarጐma ve mimari eᇰitime 

kattጐᇰጐ ‘sonsuzluk’, ‘sጐnጐrsጐzlጐk’ ve ‘özgürlük’, 21. yüzyጐlda tasarጐmlardaki varlጐᇰጐnጐ 

daha da yoᇰunlaᗰtጐrarak yoluna devam etmektedir. 20. yüzyጐl sonlarጐnda isimlerini 

sጐkça duyduᇰumuz uluslar arasጐ önemli mimarlarጐn, literatürden de anlaᗰጐldጐᇰጐ üzere

yeni yüzyጐlda tasarጐmlarጐnጐ ve içeriklerini daha çok dijitalliᇰe kaydጐrdጐklarጐ 
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görülmektedir. Bilgi teknolojisindeki hጐzlጐ geliᗰmelerin konuta ve binalara 

aktarጐlmasጐ için dijitalliᇰin iyi bir araç olmasጐ önemli bir gerekçe olabilmektedir.

Un Plug Building, Francois Roche, Stephanie Lavaux,…, 2000, Paris, 

‘Un Plug Building’, ‘çevreye ve enerji kaynaklarጐna karᗰጐ ‘duyarlጐ’ bir projedir. 

Güneᗰ ጐᗰጐklarጐna karᗰጐ duyarlጐ alጐcጐlar, foto-volkaik hücrelerle kaplጐ yüzeyi ‘enerji 

üreten bir kabuk’ oluᗰturmaktadጐr (ᗠekil 4.69). Binanጐn çok cidarlጐ ‘kabuᇰu’nun 

‘canlጐ’ gibi hareket edebilen tepkisel özellikleri, ‘genleᗰerek’ ‘esneyebilme’sine 

olanak vermektedir. Bu sayede binanጐn hacmini arttጐrmasጐ ve etkin ‘enerji’ alanlarጐ 

vasጐtasጐyla kendine yeterli ‘yaᗰam üniteleri’ üretmesine olanak saᇰlamaktadጐr. Bu 

yaᗰam üniteleri, ‘teknoloji’nin etkisiyle deᇰiᗰen çalጐᗰma alanlarጐnጐn içeriᇰini tekrar 

ele alarak tanጐmlama eᇰilimi göstermektedir. Evde çalጐᗰmak ile ofiste uyumak ve 

yaᗰamak arasጐnda yeni türden ‘organik’ ve ‘iᗰlevsel’ iliᗰkiler yaratmaya 

çalጐᗰmaktadጐr. Projede, ‘ev’ ve ‘iᗰ’ yaᗰam hücresinin kaçጐnጐlmazlarጐ olarak 

vurgulanmጐᗰtጐr. ‘Hücre’ ‘kabuᇰu’nun ‘esneme’ potansiyeli, ‘mekanጐn fiziksel 

kapasitesi’nde ‘dinamik’ rol oynamaktadጐr (Mimarlጐk ve Sanallጐk, 2002).

 

ᗠekil 4.69. Un Plug Building, Francois Roche, Stephanie Lavaux,… 2000, Paris

(http://www.architecture.it/hp/copertina/19/immagini/unplug5big.jpg)

Konut, çalጐᗰma mekanጐnጐ bir uzantጐ olarak kendi iᗰleyiᗰi içine almasጐnጐn yanጐ sጐra, 

kendisini de ofise ‘dönüᗰtürme’ özelliᇰine sahiptir. ‘Konumsuzlaᗰmጐᗰ’ olarak 

nitelendirilen dünyada bireye ofiste yaᗰama ve uyuma olanaᇰጐnጐ da tanጐmaktadጐr. 

Ofise dönüᗰebilen evin yanጐnda, eve dönüᗰebilen bir ofis de söz konusudur. 
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Kavramlar: teknoloji (malzeme, üretim, yapጐm), esneklik, iᗰlevsellik,deᇰiᗰim-

dönüᗰüm (mekan, hacim, kabuk), dinamizm, hareket, ev – ofis, canlጐlጐk, duyarlጐlጐk 

(kabuk), enerji, ekoloji, sürdürülebilirlik

Üç Boyutlu Bahçe - 3D Garden, MVRDV, Hengelo, Hollanda, 2000

Üç Boyutlu Bahçe Projesi’nde, ‘kent yoᇰunluᇰu’ içerisinde konut, kendi ‘peyzaj’ጐnጐ 

bir ‘dinamik’ olarak içerisine almጐᗰtጐr. Bireye alternatif olarak, kendi peyzajጐyla 

yatayda ve düᗰeyde iç içe yaᗰama olanaᇰጐ verilmiᗰtir (ᗠekil 4.70). Doᇰa, konut 

bloᇰunda her düzlemde geliᗰme göstermiᗰ, bu da projeye hem konut sakinine 

‘yaᗰamsal’, hem de metropol insanጐna ‘görsel’ bir ‘dinamizm’ katmጐᗰtጐr.

ᗠekil 4.70. Üç Boyutlu Bahçe - 3D Garden, MVRDV, Hengelo, Hollanda, 2000

(Mimarlጐk ve Sanallጐk, 2002)

‘Babil’in Asma Bahçeleri’yle baᗰlayan tarihe yeni bir ek’ fikriyle projelendirilmiᗰtir. 

Bina içerisinde konut birimlerinin yanጐnda ofis birimleri de yer almaktadጐr. Peyzaj 

alanlarጐ daha çok yaᗰama birimleriyle çakጐᗰtጐrጐlmak suretiyle planlanmጐᗰtጐr. Projede, 

‘konut’, ‘iᗰ yeri’ ve ‘doᇰa’nጐn iç içe geçtiᇰi ‘dinamik’, ‘esnek’ ve ‘iᗰlevsel’ bir yaᗰam 

senaryosu yaratጐlmጐᗰtጐr (Mimarlጐk ve Sanallጐk, 2002).

Kavramlar: dinamizm (görsel, iᗰlevsel), peyzaj, doᇰa (yatay, düᗰey), konut – ofis, 

iᗰlevsellik, esneklik (mekan)
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Alleswirdgut, Ingrid Hora, 2000, Viyana 

Otomobil endüstrisindeki olanaklጐlጐklar, ‘prefabrikasyon’ ve ‘seri üretim’e dayalጐ en 

son teknolojiler, konut tasarጐmጐna iliᗰkin bilinmezlerle dolu, yepyeni olasጐlጐklar 

sunmaktadጐr. Çünkü bu teknolojilerin ‘statik’ ve ‘dural’ olana karᗰጐ açtጐklarጐ bayrak, 

aynጐ zamanda barጐnaᇰa artጐk binlerce yጐl öncesindeki gibi bakmanጐn olanaksጐzlጐᇰጐ 

içindedir. Hala daha düz döᗰemeler üzerinde, keskin kenarlarጐ olan, duvarlarጐn ve 

taᗰጐyጐcጐlarጐn ayጐrጐcጐlጐᇰጐ ile tanጐmlanmጐᗰ mekanlarda yaᗰamaktayጐz. 

  

ᗠekil 4.71. - 4.72. - 4.73. Alleswirdgut, Ingrid Hora, Viyana, 2000 

(http://www.alleswirdgut.cc/awg.php?go=TURNON)

Bu çalጐᗰmada dönme özelliᇰi olan ‘modüller’e yenilerini ekleme, ‘monte – demonte’ 

etme yoluyla iç mekanda ‘sürekli’ bir ‘çeᗰitlilik’, ‘deᇰiᗰim-dönüᗰüm’ ve ‘dinamizm’ 

saᇰlanabilmektedir (ᗠekil 4.71). Evde duvar, zemin ya da tavan arasጐnda herhangi bir 

farklጐlጐk söz konusu deᇰildir (ᗠekil 4.72). Yemek yaparken oturma ünitesi tavan, 

yemek masasጐ duvar haline gelmektedir. Böylece her bir yeni ‘modül’ ile ev çok 

yönlü ve ‘esnek’ ‘iᗰlevler’e sahip olmakta ve tüm yaᗰam, farklጐ birleᗰimleriyle 

‘kombinasyon’ benzer modüllerin içinde gerçekleᗰmektedir. Her bir modül 3 m. 

çapጐnda, 1 m. derinliᇰinde ve yaklaᗰጐk 300 kg. aᇰጐrlጐᇰጐndadጐr (Mimarlጐk ve Sanallጐk, 

2002). Bu da yaᗰam hücresinin kolaylጐkla bir yerden baᗰka bir yere taᗰጐnmasጐna ve 

konut sakininin ‘mobil’ bir hayat sürmesine olanak vermektedir (ᗠekil 4.73).

Kavramlar: teknoloji (malzeme, yapጐm, üretim), seri – kiᗰiselleᗰtirme, bireysellik, 

monte – demonte, modülerlik, kombinasyon, dinamizm, esneklik, deᇰiᗰim-dönüᗰüm, 

çeᗰitlilik  (strüktür, iç mekan, iᗰlev), mobilite

HouseScape, IaN+, 2000

IaN+’ጐn yeni ilgi alanlarጐ ‘boᗰluklar’ ve ‘düzensiz’, ‘bozuk’ yerlerdir. Mimar, 

alጐᗰkanlጐklar içerisindeki düzeltmeleri aramakta ve her elveriᗰli durumda ‘karmaᗰጐk’ 
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ጐzgaranጐn ‘grid’ içerisinde ‘bir kerelik bir mekan’ yaratmaktadጐr. IaN+ bu sጐrada 

‘peyzaj’ ve ‘gövde’ arasጐnda bir ‘karጐᗰጐm’ oluᗰturmakta, bunu ‘living-scape’ olarak 

tanጐmlamaktadጐr (ᗠekil 4.74).

Lived-in landscape -------à Livingscape 

IaN+, kati olarak iᗰlevselciliᇰin minimuma ulaᗰmaya çalጐᗰtጐᇰጐ yerde, projenin 

duraᇰan bir vücudun etrafጐna sጐkጐ bir ceket giydirilmiᗰ gibi inᗰa edildiᇰini ve 

mekanlar arasጐndaki baᇰlantጐlarጐ kጐsጐtladጐᇰጐnጐ düᗰünmektedir.  IaN+’a göre, konut 

biriminde amaçlanmasጐ gereken ᗰeyin ‘maksimum’u ortaya çጐkarmak olduᇰunu, 

ancak bunu yapmak için de ‘form’ üzerinde çalጐᗰmak yerine, ‘insanጐn yaᗰam sistemi’ 

üzerine sorular sorarak ve üzerinde çalጐᗰarak yapጐlabileceᇰine inanmaktadጐr. 

ᗠekil 4.74. - 4.75. - 4.76. - 4.77. HouseScape, IaN+, 2000 (http://www.ianplus.it/)

‘Hareket’, ‘sirkülasyon’ ve ‘aktivite’ ‘özgürlüᇰü’nü üretmenin, ‘form’un (kabጐn) 

kendisinden ziyade, içeriᇰini önemseyerek saᇰlanacaᇰጐnጐ ve ‘form’a mekanlarጐ 

kullandጐrmak yerine, üretilen bu ‘iᗰlevselliᇰi’ ev sakininin mekanጐna yerleᗰerek 

sömürgeleᗰtirmesi gerekliliᇰini ifade etmiᗰtir. Bu sayede, iç mekanda ‘kentsel bir 

geliᗰim’in yayጐlmaya baᗰlayacaᇰጐ düᗰünülmüᗰtür. Loft araziden izole edilerek, etrafጐ 
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çevrilmiᗰ bir mekan, diᇰer tarafta ‘livinscape’ ise ‘mimarlጐk’ ve ‘peyzaj’ arasጐnda bir 

‘aktivite’ tanጐmlamaktadጐr. Eᇰer ‘topoᇰrafya’ içerisindeki ‘boᗰluklar ve oluklar iyi 

organize olur ve pürüzsüz bir bütünlük ve ‘süreklilik’ saᇰlar ise ‘ᗰehir’ ‘peyzaj’ 

içerisinde kaybolacak, peyzaj ᗰehre ‘dönüᗰecektir’ (ᗠekil 4.75 – 4.76) 

(http://www.ianplus.it/).

Ev sakinleri, konut birimi ve saᇰladጐᇰጐ ‘esnek’ fonksiyonlar arasጐndaki yeni 

iliᗰkilerinde kendi kurallarጐnጐ çizmek ve yaᗰam modellerini yaratmakta hürdür (ᗠekil 

4.77). Bu da kullanጐcጐya sonsuz sayጐda ‘alternatif yaᗰam modelini’ sunmaktadጐr. 

Proje kapsamጐnda, evler ‘peyzaj’ içerisinde çok ‘çeᗰitli’ mevkiler bulup 

seçebilmektedir. Bu sጐrada, her birim ‘doᇰal’ bütünün bir parçasጐ olabilmektedir. 

Housescape, eᗰ zamanlጐlጐk fikriyle, sosyal durumlarጐn mekansal ‘duyarlጐlጐᇰጐ’nጐn 

kullanጐmጐnda bir melezleᗰtirme ‘hibritleᗰme’ eᇰilimi göstermektedir. Bu eᇰilimin 

nedeni de her projede elde edilen yeni bilgiler sayesinde yeni ihtiyaçlara 

ulaᗰabilmektir. Bir ‘ara-yüz’ tanጐmlama yolunda mimarlጐk adapte olmak zorundadጐr. 

Bu da ‘ikamet etmek’ ve ‘peyzaj’a olan ihtiyacጐn arasጐndaki gerilimi yapጐlandጐrጐlacak 

bir ‘boᗰluk’ olmasጐ gerektiᇰidir (http://www.ianplus.it/).

Kavramlar: parazit (doᇰal-suni), konut - kent - peyzaj – topoᇰrafya, süreklilik (birey, 

yaᗰam, aktivite, yüzey,  iç-dጐᗰ mekan), dinamizm (yüzey, mekan), esneklik (maksimum 

fonksiyon, yaᗰam tarzጐ, konum), bireysellik, hibritleᗰme, maksimum, iᗰlevsellik, 

özgürlük (hareket, sirkülasyon, aktivite)

Domesticity, Dagmar Richter Studio, Los Angelas, 2000

‘Domesticity’ özellikle 20. yüzyጐl evinin ‘bireysel’ mekan anlayጐᗰጐndaki kጐrጐlma 

noktasጐndan hareketle tasarlanmጐᗰtጐr. Özellikle e-mail ve internet yoluyla kurulan 

iliᗰkinin, evin iç mekanጐ ve öznelliᇰine ait anlayጐᗰጐ kጐrmasጐ ve neredeyse tüm 

dünyanጐn ev halini almasጐ, mimarlar için asጐl çጐkጐᗰ noktasጐnጐ oluᗰturmuᗰtur. Bu 

nedenle, projede ‘elektronik medya’ yardጐmጐyla, ‘özel – kamusal’ iliᗰkisi yeniden 

tanጐmlanmaya çalጐᗰጐlmጐᗰtጐr. 
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ᗠekil 4.78. Domesticity, Dagmar Richter Studio, Los Angelas, 2000 

(http://www.ntua.gr/archtech/d-c/anti-home/index.html)

Eve ait olan bölgeler, birer lokal düᇰüm noktasጐ olarak kabul edilmiᗰ ve bu düᇰüm 

noktalarጐndan kimisi, tekil konstrüksiyonlarጐn merkezine dönüᗰtürülmüᗰtür. Konut 

bireye ‘iᗰlev’ ve ‘mekan’ olarak son derece ‘esnek’ bir yaᗰam sunmaktadጐr 

(Mimarlጐk ve Sanallጐk, 2002).

Kavramlar: bireysellik, medya – iletiᗰim, özel – kamusal, sanal - gerçek, esneklik

(mekan, iᗰlev)

Off The Road-5 Speed, Lars Spuybroek, 2000, Hollanda

Standart olmayan prefabrik ev sistemi için bir öneri olarak geliᗰtirilen ve bilgisayar 

yardጐmጐyla üretilen prefabrike panellerle yapጐlan bu tasarጐm beᗰ aᗰamadan 

oluᗰmaktadጐr; ilki kentsel düzeyde bir arayüz oluᗰturmaktጐr, ikincisi tipolojik 

düzeyde ‘bükülme’ ve evi araziye yerleᗰtirmektir, üçüncü aᗰama program düzeyinde, 

dördüncü aᗰamaysa üretim düzeyinde projenin geliᗰtirilmesini kapsar ve beᗰinci 

aᗰama yaᗰam düzeyidir. Her bir safha, kentsel planlama, mimari ve tekniklemeye 

yönelik deᇰiᗰmezlerden oluᗰan bir paketi, bireysel taleplerin farklጐlጐᇰጐna uyarlama 

giriᗰimidir. 
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ᗠekil 4.79. Off The Road-5 Speed, Lars Spuybroek, 2000, Hollanda 

(http://www.noxarch.com/flash_content/flash_content.html)

‘Off the road-5 speed’ bu anlamda kiᗰisel olan ile kamusal olan arasጐnda farklጐ 

düzeyde bir iliᗰki kurma çabasጐ içinde makine gibi çalጐᗰmak isteyen bir tasarጐmdጐr. O 

ev üreten bir makinedir. 23x6 metrelik modüller bireysel alan kuvvetleri tarafጐndan 

deforme edilmeye açጐk olup, sጐnጐrsጐz varyasyona imkan tanጐmaktadጐrlar.  

Kavramlar: esneklik (biçimsel, modüler, fonksiyonel), prefabribrikasyon, modülerlik, 

arayüz, topoᇰrafya, uyum, programlama, bireysellik, özel – kamusal, çeᗰitlilik 

(sጐnጐrsጐzlጐk, özgürlük)

Living Tomorrow, Un Studio, Amsterdam, 2000 – 2003

‘Living Tomorrow’, Amsterdam’da inᗰaasጐ tamamlanan, 30 dan fazla katጐlጐmcጐ 

firmanጐn geleceᇰin büro ve ev tasarጐmጐ baᗰlጐᇰጐ altጐnda ürünlerini sergilediᇰi bir 

buluᗰma noktasጐdጐr. Sergide günlük yaᗰamda yapmaya alጐᗰtጐᇰጐnጐz birçok basit iᗰlevin 

bilgisayarlar tarafጐndan nasጐl yapጐlabileceᇰi tanጐtጐlmaktadጐr. ጀleride kurgulanan 

‘alternatif yaᗰam modeli’, bütünüyle bilgisayarlarጐn kontrolü altጐnda insanጐn günlük, 

doᇰal hareketlerini daha da azaltmaya çalጐᗰan bir tavጐr sergilemektedir (Kezer, 2006). 

Bu tasarጐmጐn ana konseptinin temelini birbirine entegre olmuᗰ örnek ‘çevre’, 

olaylarጐn geçtiᇰi platform ve ortak imaj aygጐtጐnጐn kombinasyonu oluᗰturmaktadጐr. 

Binada ‘geleceᇰin konutu’ ve ‘geleceᇰin ofisi’ bir araya getirilmiᗰtir. Tasarጐm, 

fonksiyonel alanlarጐ ve danጐᗰmasጐ içinde barጐndጐran pavyon görünümlü tipoloji ve 

‘geleceᇰin konutu’ ve ‘geleceᇰin ofisini’ barጐndጐran kule tipolojisi arasጐnda ‘akጐᗰkan’

bir deᇰiᗰ tokuᗰ olarak tasvirlenmektedir. 
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ᗠekil 4.80. Living Tomorrow, Un Studio, Amsterdam, 2000 – 2003 

(http://www.unstudio.com)

Mekansal organizasyon tek ve ‘sürekli’ bir yüzey olarak yapጐlandጐrጐlmጐᗰtጐr. Son 

olarak tekrar dጐᗰarጐya doᇰru pavyon görünümlü alana giriᗰ yapmadan önce, yatay 

parça iç tüpten dጐᗰ dikey ‘kabuᇰa’ birleᗰmekte ve kulenin içine geri dönmektedir. 

Mülkün bir yarጐsጐ binanጐn kendisi ve altyapጐ desteᇰi için kullanጐlmጐᗰtጐr. Diᇰer yarጐsጐ 

ise açጐk hava organizasyonlarጐ için ayrጐlmጐᗰtጐr. Bütün bu elektronik aletler ve 

geliᗰmiᗰ teknoloji, yanጐnda karmaᗰጐk tasarጐmlarጐ ve ‘hijyenik’ ortamlarጐ da 

getirmektedir. ‘Esneklik’ binada çok büyük bir önem taᗰጐmaktadጐr. Flat monitörler, 

renk deᇰiᗰtiren duvarlar ve ጐᗰጐklar tamamen daha ‘özgür’ bir ‘iç mekan’ saᇰlamak 

için tasarlanmጐᗰtጐr. Evdeki her kullanጐcጐ kendi kimliᇰini tanጐttጐᇰጐ anda, evde ‘ana 

bilgisayar’a baᇰlጐ olan her ᗰey kullanጐcጐnጐn isteᇰine göre yeniden düzenlenmektedir. 
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Bütün bu geleceᇰin ev ve büro mekanጐnጐ içinde barጐndጐran bina ise yine gelecekte 

önemi daha çok anlaᗰጐlacak olan ‘enerji yönetimi’ ve kullanጐmጐ açጐsጐndan oldukça 

geliᗰmiᗰtir. Binada ጐsጐ pompasጐyla iç iklimlendirme gerçekleᗰtirilmektedir. Galeri 

mekanጐnጐn üstünde yer alan güneᗰ pilleri binanጐn enerji gereksiniminin bir bölümünü 

karᗰጐlamaktadጐr (Kezer, 2006).

Kavramlar: iletiᗰim, esneklik (iç mekan, dጐᗰ mekan, fonksiyon), hijyen, özgürlük, 

kalite (günlük hayat, iᗰ hayatጐ), süreklilik (yüzey, kabuk), ekoloji, sürdürülebilirlik 

(enerji), çevre (uyum, iliᗰki)

NUC-Nomad Use, Camaleonics, S'A Arquitectos, 2000

‘Çaᇰdaᗰ bir ev istiyorum… fakat bunu üzerine yaptጐracak bir arsam yok… nerde yaᗰamak istediᇰimi 

bile bilmiyorum aslጐnda… neden bir ‘prefabrik’ evim olmasጐn ve ben onu istediᇰim yere 

koymayayጐm… ben buraya veya oraya ait deᇰilim..nerde yaᗰayacaᇰጐmጐ seçebilirim.. doᇰa veya 

manzara ile ilgili olarak baᗰka bir yere gitmek istediᇰimde bunu yapabileyim istiyorum.. uzak ama 

yakጐn olmak istiyorum … kiᗰiliᇰimin ve yaᗰamdan isteklerimin ‘özgür’ kalmasጐ gerekli…Yaᗰamጐm 

basmakalጐp bir yaᗰantጐ deᇰil, ve de olmamalጐ. Eᇰer elbiselerim, bilgisayarጐm, yediklerim bana özgü 

deᇰiᗰken ᗰeylerse evimi neden deᇰiᗰtiremeyeyim ki ?  istediᇰim bir tür ‘dijital’ ve bukalemununkine 

benzer, ‘çevre’ye ‘uyumlu’ olarak ‘deᇰiᗰken’lik gösterebilen, deᇰiᗰtirebilir bir ‘kabuk’tur belki de…

sizce bu çeᗰitli kabuklarጐ internetten indirebilir miyim?…’

ᗠekil 4.81. NUC-Nomad Use, Camaleonics, S'A Arquitectos, 2000

(http://www.newitalianblood.com/show.pl?id=2005)

Projenin senaryosu, evinin içerisinde ‘birey’in ‘talep’ ve ‘arzular’ጐna her ᗰekilde 

cevap verebilecek, birçok alternatifi içerisinde barጐndጐran, sጐra dጐᗰጐ bir konut 

hedeflenmiᗰtir. Bunu yapabilecek bir konutun, bukalemun gibi ᗰekil deᇰiᗰtiren,  

‘programlanabilir’, ‘dijital’ bir ev projesi olabilirliᇰi düᗰünülmüᗰtür. ‘Akጐllጐ’, ‘dijital’



105

duvarlar, bireyin arzuladጐᇰጐ atmosfere göre ‘kabuk deᇰiᗰtirebilmek’te ve ‘çeᗰitli’

ᗰekillere bürünebilmektedir. Mimar, bireyin her türlü arzusuna ve ihtiyacጐna anጐnda 

cevap verebilecek, kalጐplarጐ olmayan, sጐra dጐᗰጐ, ‘esnek’, ‘özgür’, ‘mobil’, ‘dinamik’ 

ve ‘sጐnጐrsጐz’ bir yaᗰam modeli sunmaktadጐr.

Kavramlar: geçicilik, özgürlük, sጐnጐrsጐzlጐk, mobilite, adaptasyon (çevre, yaᗰam ᗰekli, 

talep), özelleᗰme, bireysellik, dijitallik, akጐllጐlጐk (yüzey), dinamizm, esneklik, 

Çጐplak Ev / Naked House, Shigeru Ban, , Saitama, Japonya, 2000

Çጐplak Ev, büyük açጐk bir mekandan oluᗰan, içerisinde bireylerin ruhsal durumlarጐna 

ve iklimsel ᗰartlara baᇰlጐ olarak, farklጐ birçok pozisyonda, mobil olarak hareket 

edebilen kübik birimler barጐndጐran bir konut projesidir.

  

ᗠekil 4. 82. Çጐplak Ev / Naked House, Shigeru Ban, Saitama, Japonya, 2000

(Brayer & Simonot, 2002)

Projede özel yaᗰam olgusu minimuma çekilmiᗰ, aile bireyleri hiçbir ᗰekilde izole 

olmamጐᗰ, fakat kendi bireysel aktiviteleri için, birliktelik hissinden kopmadan, 

mekanlara olanak verilmiᗰtir. Bu transparanlጐk içerisinde, 4 hareketli açጐk oda kabጐ 

(container) mahremiyet olgusunu ortadan kaldጐracak ᗰekilde, pencere, kapጐ veya 

duvar içermemektedir. Proje toplam beᗰ kiᗰilik olan bu aile, üç jenerasyonun 

yaᗰadጐᇰጐ bir yaᗰam senaryosu içermektedir. Transparanlጐᇰጐn azami derecede 

kullanጐldጐᇰጐ, mahremiyetin ve özel hayatጐn tamamen ortadan kaldጐrጐldጐᇰጐ ‘Naked 

House’ projesi, bir alternatif yaᗰam modelidir. (Brayer & Simonot, 2002)

Kavramlar: esneklik (mekan, fonksiyon, malzeme), çeᗰitlilik (aktivite), çekirdek aile, 

özel – kamusal, mahremiyet, bireysellik, peyzaj, çevre, mobilite, teknoloji, hafiflik 

(malzeme)
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H-OUSE, MaoTomasso Avellino, Frederico Cavalli, 2001

H-OUSE deneysel bir proje niteliᇰindedir, küreselleᗰme ve zaman baᇰጐmlጐ yeni 

mekan anlayጐᗰጐna karᗰጐlጐk gelen bir mimariyle ilgilenmektedir. Yerel ve küresel, 

sürdürülebilir ve sürdürülebilir olmayan, madde ve maddesizlik arasጐndaki bu 

dünyanጐn arayüzünde barጐnmayጐ tekrar sorgulamaktadጐr. Tasarጐmጐn merkezindeki 

temalardan birisi sürdürülebilir; bir evi inᗰa ederken ekolojik dengeleri gözetmek,

arazinin geliᗰimine ve kullanጐmጐna yönelik keskin stratejileri belirlemeyi 

gerektirmektedir. ጀkincisi yerel ve küresel arasጐndaki eklemlerin kestirilemezliᇰi; bu 

konumda büyük bir esnekliᇰe, hጐzla gelen geliᗰmeleri karᗰጐlayabilmeyi kullanጐcጐlarጐn 

deᇰiᗰen ihtiyaçlarጐnጐ karᗰጐlamayጐ beraberinde getirmektedir. 

ᗠekil 4.83.  H-OUSE, MaoTomasso Avellino, Frederico Cavalli, 2001

(Archilab, 2002)

Üçüncü olarak, tüketim toplumunun maddesizliᇰe katጐlabilmek; tüm medya 

ürünlerini, arzunun yeni sanal objelerinin bir öncekileri artጐᇰa dönüᗰtürdüᇰü 

nesnelerini de kucaklayabilmek olarak yorumlanmጐᗰtጐr. Ekolojik, esnek ve sanala 

yönelik geniᗰ bir sorgulamayጐ içeren bu yaklaᗰጐm, bu nedenle sonsuz bir dönüᗰüm 

dizgesini kapsamayጐ gerektirmektedir. Bu nedenle H-ouse’un tasarጐmጐnda katlar, 

içinde yaᗰanጐlan yüzeyler olarak düzenlenmiᗰlerdir. Tüm düᗰey ve yatay elemanlar 
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tek bir sürekli yüzeyin içinde çözülmüᗰ, kullanጐcጐlarጐn evle kurduᇰu iliᗰki ile bozulan, 

uyarlanan, ikizlenen ya da çoᇰaltጐlan mekanlara dönüᗰebilme potansiyeliyle 

tasarlanmጐᗰtጐr. Böylelikle H-ouse, evrensel kullanጐcጐ, görsel küre ve fiziksel dünya 

arasጐndaki aktif ara yüzü barጐnak olarak tanጐmlar.

Kavramlar: zaman, yerel-global, sürdürülebilirlik, ekoloji, topoᇰrafya, esneklik, 

deᇰiᗰim ve geliᗰim, iᗰlevsellik, medya, sanallጐk, süreklilik (yüzey, kabuk, mekan), 

arayüz

Trilobis 65, Giancarlo Zema, 2001

‘Dünyanጐn yalnጐzca dörtte biri kara, geri kalan kጐsmጐ ise uçsuz bucaksጐz okyanuslarla 

kaplጐ’ ᗰeklindeki bir düᗰünceden yola çጐkmጐᗰ olan Giancarlo Zema insanlarጐn 

gelecekte yaᗰamlarጐnጐ sürdürebilmek için mutlaka denizlere açጐlarak oralarda 

yaᗰamayጐ öᇰrenmeleri gerektiᇰini düᗰünmüᗰtür. Bu alternatif yaᗰam modelinin 

gelecekte insanlar için son derece büyük önem taᗰጐyacaᇰጐna inanmጐᗰtጐr. Bu nedenle 

yaptጐᇰጐ tasarጐmlarda yüzen ev konseptini baskጐn ᗰekilde kullanmጐᗰ ve her defasጐnda 

daha da geliᗰtirmiᗰtir . Aynጐ zamanda Avrupa Uzay Ajansጐ (ESA) için de tasarጐmlar 

yapan Zema deniz üzerinde yerleᗰim oluᗰturma konusunda tasarጐmlar üretmeye 

devam etmektedir. Zema’nጐn su üzerinde yaᗰam konseptine sahip tasarጐmlarጐ 

arasጐnda Trilobis 65, alternatif bir yaᗰam modeli tanጐmlamasጐ açጐsጐndan çok önemli 

bir örnek projedir.

Adጐnጐ 500 milyon yጐl önce yaᗰamጐᗰ dev istiridye Trilobis’den alan yüzen ev projesi 

toplam 4 katlጐdጐr ve spiral bir merdivenle birbirine baᇰlanmaktadጐr. Geniᗰliᇰi 20 m. 

ye kadar ulaᗰan Trilobis, 6 kiᗰilik yaᗰam birimi olarak tasarlanmጐᗰtጐr.

Sahillerde yerleᗰime uygun olan Trilobis’in amacጐ okyanus habitatጐna uygun olarak 

bir deniz yaᗰamጐ sunmaktጐr. Mekan organizasyonunda esnek ve fonsiyonel bir 

düzenlemeye gidilmiᗰtir. Yüzen evin su altጐnda kalan bölümü tamamen cam olan dev 

bir fanustan oluᗰmaktadጐr, aynጐ zamanda yemek ve oturma odasጐ olarak da 

kullanጐlmaktadጐr. Deniz seviyesinin yaklaᗰጐk bir metre altጐnda ise yatak odalarጐ 

bulunmaktadጐr, üst katlarጐ mutfak, banyolar, kaptan köᗰkü ve oturma bölümleri 

olarak tasarlanmጐᗰtጐr. Aracጐn 300 beygir gücünde motoru hidrojenle ve tamamen 

sessiz çalጐᗰmaktadጐr. Elektrik sorunu ise yeni nesil güneᗰ enerjisi panelleriyle 

çözülmüᗰ. Aracጐn tam cam aksamጐyla, aynጐ zamanda enerji üretimi için gereken gücü 
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güneᗰten almak mümkündür. Ürettiᇰi gücün kendi kendine yetebilirliᇰi konut 

sakinlerine ekolojik ve sürdürülebilir yaᗰam sunmaktadጐr.

ᗠekil 4.84.  Trilobis 65, Giancarlo Zema, 2001 

(http://www.giancarlozema.com/home-page.htm)

Özel olarak tasarlanan iskelesi ile yüzen evler birbirine baᇰlanarak bir ada kolonisi 

de oluᗰturabilmektedir. Trilobis 65 ev sakinlerine okyanus üstünde farklጐ ve esnek bir 

habitat sunmaktadጐr ve  konut adaptasyon sürecini yerel süreçte yaᗰadጐᇰጐ 

topoᇰrafyadan ziyade okyanus koᗰullarጐnda yaᗰamaktadጐr. Bu nedenle topoᇰrafya 

yerine okyanusta meydana gelecek doᇰal ve iklimsel süreçler ve çevre koᗰullarጐndaki 

sürekli deᇰiᗰim konut adaptasyon sürecinde bir dinamizm oluᗰturmaktadጐr. 

Kullanጐcጐnጐn yaᗰantጐsጐna hareket, ve özgürlük katmasጐ, yerel yaᗰamdan mobil yaᗰama 

bir geçiᗰ   saᇰlamasጐ açጐsጐndan da alternatif yaᗰam modeli sunan, bir su altጐ yaᗰam 

birimidir. 

(http://www.yapitr.com/turkce/haber_detay.asp?NewsID=32662&haberoylandi=2)

Kavramlar: teknoloji (malzeme), ekoloji, sürdürülebilirlik, habitat, adaptasyon

(doᇰa, çevre, iklim), mobilite, hareket, dinamizm, özgürlük, esneklik (iç mekan, dጐᗰ 

mekan)
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Fog House (Sis Evi), Iwamotoscott, Marin County, California, 2001

Dijitallik aynጐ zamanda mimarlara eleᗰtirel dijital bölgeselcilik olarak neyin 

tanጐmlanacaᇰጐ konusunda keᗰiflerde bulunmasጐna yardጐmcጐ olur.  Iwamotoscott’ጐn 

2001 Fog House Projesi California’da Marin County’de yapጐlmጐᗰ bölgeselciliᇰe iyi 

bir örnektir. Yጐlጐn bir dönemi boyunca sis San Francisco’nun Bay bölgesiyle eᗰ 

anlamlጐ, tepeli bu araziden geçer. Sezonluk bu sisin izlediᇰi yol evin konseptine dahil 

edilmiᗰtir. Sis evin içinde yaratጐlmጐᗰ bir boᗰ mekandan geçer. Bölgesel oluᗰturulmuᗰ 

boᗰluklar sisle dolarak bu seçkin, basit, camdan evi kütlesinin her tarafጐnda bir 

oyulmuᗰ görüntüsü yaratmጐᗰtጐr. (Rosa, 2003)

  

ᗠekil 4.85. Fog House (Sis Evi), Iwamotoscott, Marin County, California, 2001

(http://www.iwamotoscott.com/ISARhome.html)

Sis Evi, günlük hayatጐn karmaᗰጐk mekansal ve geçici dinamiklerini yüzey ve peyzajጐn 

formal ve deneysel faaliyetleriyle iç içe geçirmek üzerine çalጐᗰጐlmጐᗰ bir konut 

projesidir. Mimar, doᇰanጐn dinamik etkisi olan sisi, konut mekanጐyla birleᗰtirerek bu 

dinamizmi ev sakinlerinin günlük hayatጐna taᗰጐmጐᗰtጐr.  Kullanጐcጐnጐn bütün istekleri ve 

ihtiyaçlarጐ gözetilerek, konut ve ofis kültürü birleᗰtirilmek suretiyle, eksiksiz olarak 

farklጐ alternatif bir yaᗰam senaryosuyla konuta yansጐtጐlmጐᗰtጐr. 
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Kavramlar: dinamizm (görsel), peyzaj, manzara, doᇰa – iklim, adaptasyon, esneklik 

(mekan, fonksiyon)

Akጐllጐ Apartman Binasጐ, Un Studio, 2001 – 2005 

Hilversum’daki Akጐllጐ Apartman Binasጐnጐn organizasyonu hem kentsel hem de 

mimari ölçekte iᗰlemektedir. Tek bir sistemde, günlük ‘yaᗰam’la ‘çalጐᗰma’ 

durumunun ‘esnek’ bir birlikteliᇰi söz konusudur. Sistemin ihtiyacጐ yeni yaᗰam 

tarzlarጐnጐ ve çalጐᗰma stillerini barጐndጐrmak ve çoᇰaltmaktጐr. Slogan olarak: ‘nerede ve 

ne zaman olursa olsun yaᗰar ve çalጐᗰጐrጐz.’ Bu slogan ilk olarak içerikle ilgilidir, 

sadece konumla ilgili deᇰildir. 

 

ᗠekil 4.86. Akጐllጐ Apartman Binasጐ / Smart Apartment Building Un Studio,  

2001 – 2005 (http://www.unstudio.com)
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Var olan binanጐn sጐnጐrlarጐ bir binadaki yeni strüktürel karጐᗰጐmጐn limitini 

tanጐmlamaktadጐr. Henüz sakinlerin yaᗰam ve çalጐᗰma taleplerini kolaylaᗰtጐran kapalጐ 

servislerin ve açጐk protokollerin yayጐlmasጐ, iç merkezi noktadan tetiklenmektedir.  

‘Hareket merkezi’ (hub) ‘dijital’ ‘bilgi’nin, fiziksel mallarጐn ve ‘iletiᗰim 

merkezleri’nin ‘alጐcጐ’sጐ ve ‘daᇰጐtጐcጐ’sጐdጐr. Hub, mekanda ve zamanda paylaᗰጐlan özel 

alanlarጐ birleᗰtiren ve baᇰlayan ana programlarጐ barጐndጐran alettir. Bunu yaparken de  

bir geçiᗰ alanጐ yaratጐlmakta, bu alan yerinde çalጐᗰma amaçlጐ kullanጐlmaktadጐr. 

‘Akጐllጐ’ apartman konutunun kullanጐcጐlarጐ, binadaki ikamet temelli ilk yerleriymiᗰ 

gibi  ‘özel’ bir ‘hücre’ sahiplenmektedirler. ‘Kamusal’ ‘hub’, her türlü etkinliᇰi ve 

üst yapጐyጐ konutlarda yaᗰayan topluluk tarafጐndan paylaᗰጐlacak ᗰekilde 

karᗰጐlamaktadጐr ve binanጐn, akጐl ve kaynak noktasጐ olarak hizmet etmektedir. ‘Hub’ጐn 

özellikleri geçiᗰsel giriᗰ bölgesinden özel alana giriᗰ yapmakta, hücreler arasጐndaki 

iletiᗰimi saᇰlamasጐnጐn yanጐnda koᗰullar arasጐnda tampon görevi de görmektedir.  

Konut sakinlerinin hangi ‘zaman’ ve hangi derecede çevrelerini kullanacaklarጐ, nerde 

ve ne çalጐᗰtጐklarጐ durumu gibi çok fazla yapጐlacak bir ᗰey yoktur, ancak zamanlarጐnጐ 

nasጐl yapጐlandጐrdጐklarጐ çok önemlidir. 

ጀki çeᗰit çalጐᗰma tipi tanጐmlanmaktadጐr: ‘saatli çalጐᗰan’; günlük rutin aktivitelerini 

fazlar halinde bölümlere ayጐrmaktadጐr. Vardiya, ofisin çalጐᗰma süreleriyle 

belirlenmektedir. Verilen iᗰin iletiᗰim saatleri veya okulun zaman çizelgesi, ‘zamanlጐ 

çalጐᗰan’ጐn çevresini kullanma ᗰekli, günün zamanlarጐna baᇰlጐ olarak 

farklጐlaᗰmaktadጐr. ‘esnek çalጐᗰan’; gece ve gündüz zamanጐnጐ benzer ᗰekilde organize 

etmektedir. Zaman aralጐklarጐ aktivitelere ve rekreasyonlara baᇰlጐdጐr ve ayrጐlmadan 

ziyade birbirine baᇰlanmaktadጐr. Esnek çalጐᗰan rutine baᇰlanmadan, çok esnek 

ᗰekilde zamanጐnጐ aktivitelere baᇰlamaktadጐr. Esnek çalጐᗰanlarጐn zaman yönetimi 

herhangi bir zamana herhangi bir aktiviteyi koyulabilinmektedir. Belirli bir zamanda, 

bütün aktivitelerin her birinin bu çalጐᗰan tarafጐndan yapጐlma ihtimali aynጐ olarak 

tanጐmlanmጐᗰtጐr.

Kavramlar: zaman, ölçek (kentsel - mimari), ev – ofis, esneklik, iᗰlevsellik 

(fonksiyon, mekan), akጐllጐlጐk, dijitallik, uyum, (merkezi iletiᗰim aᇰጐ 'hab')

E-motive House, Kas Oosterhuis, Rotterdam, 2002  

‘E-motive House’ tamamen ‘endüstriyel’, ‘programlanabilir’, ‘esnek’, ‘monte-

demonte’ edilebilir,  yenilikçi ve yakጐn gelecekte ‘uygulanabilir’ bir konut projesi 
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olarak deᇰerlendirilmektedir. Bir bina ne kadar yenilikçi olabilir? Mimari sanat 

haline gelir ya da bir bina olarak mጐ kalጐr? E-motive House, gibi yüksek düzeyde 

yenilikçi bir ev dizayn etmek faydalጐ mi? …gibi sorularጐ soran ve cevaplarጐnጐ arayan

alternatif bir projesidir.

  

ᗠekil 4.87. E-motive House, Kas Oosterhuis, Rotterdam, 2002

(http://www.oosterhuis.nl/quickstart/index.php?id=348)

‘E-motive House’ gerçeᇰe yayጐlabilecek bir deney durumudur. Evin ve mobilyalarጐn 

inᗰaasጐ uygulanabilir durumdadጐr. Herᗰey deᇰiᗰebilmektedir, ‘iᗰlevsel’ mekanlar, 

çalጐᗰma yerinden, yemek ve uyuma yerine ‘deᇰiᗰebilir’ bir ‘esnekliᇰe’ sahiptir. 

Programlanabilir bir yapጐdጐr. Duyarlጐ olan eve genel ᗰekil vermek için odalar 

‘geniᗰleyebilir’ ve ‘büzülebilir’ bir ‘esneklik’tedir, bu ‘hareketlilik’ aynጐ zamanda 

kabuᇰu ve mekanlarጐ ‘dinamik’ kጐlmጐᗰtጐr. ‘Duyarlጐlጐk’ ve ‘uyum’ ‘konut’, ‘çevre’ ve 

‘birey’ arasጐnda hem ‘duygusal’ hem de ‘fiziksel’ ‘iletiᗰim’ ve ‘etkileᗰim’ sayesinde 

saᇰlanmጐᗰtጐr.(http://www.oosterhuis.nl/quickstart/index.php?id=348)

Kavramlar: teknoloji (malzeme, yapጐm, üretim, iletiᗰim), esneklik (mekansal, 

strüktürel), programlanabilirlik (ev, çevre), hareket, dinamizm (mekan, kabuk), 

etkileᗰim, iletiᗰim (duygusal-fiziksel), (insan-ev), monte – demonte, uyum (çevre, 

birey, konut)

Geleceᇰin Evi / Future House, IaN+, Uluslararasጐ Yarጐᗰma, 1. Ödül, Italya,  

Evcil mekanda yaᗰamanጐn ᗰekilleri birçok sebepten dolayጐ deᇰiᗰmektedir. Bu

‘deᇰiᗰim’in ana sebeplerinden biri ‘kamusal’ mekanጐn geçirdiᇰi ‘dönüᗰüm’dür. 

Paradigmanጐn deᇰiᗰimi özel mekan yapጐsጐnda radikal bir deᇰiᗰim göstermemektedir, 

fakat bu daha çok konut mekanጐnጐn ‘iᗰlev’i ve ‘kullanጐm’ጐ yolunda bir dönüᗰümdür. 

Bu geleceᇰin evi ‘açጐk mekan’ olarak ᗰekillenecek, huzurun çok ‘iᗰlevsel’ merkezi, 

‘öᇰrenmek’ için bir yer, ‘çalጐᗰmak’ için bir yer, her ᗰeyden önce büyümüᗰ bir 
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topluluk için bir ‘eᇰlence’ yeri olacaktጐr. Konut, ‘özel’ alanጐ istila eden ‘kamusal’ 

alanጐn sጐnጐrlarጐ içinde ve özel mekanጐn kendini projelendirdiᇰi özel mekan içinde 

farklጐ yaᗰam modelleri olarak düᗰünülerek tasarlanmጐᗰ sosyal mekanlara karᗰጐlጐk 

gelmektedir. Önerilmiᗰ mekan ᗰemasጐ oldukça basittir. 

 

  

ᗠekil 4.88. Geleceᇰin Evi / Future House, IaN+, Uluslararasጐ Yarጐᗰma, 1. Ödül, 

Italya,  2004 (http://www.ianplus.it)

Evin ᗰekli, bir duvarጐ tanጐmlayan ᗰehrin sጐnጐrlarጐna baᇰlጐ olarak, verilen arsanጐn 

sጐnጐrlarጐnጐ tekrarlamaktadጐr. Mekansal ᗰema bu çevreye baᇰlጐ olarak geliᗰmekte ve 

‘peyzaj’ጐn bir parçasጐnጐ vurgulamaktadጐr. Bu ᗰema, ev ‘domus’ fikrini ‘sürekli, 

sጐnጐrsጐz ve esnek bir mekan’a dönüᗰtürmektedir. Baᇰlantጐ mekanlarጐ geniᗰlemekte ve 

birçok kullanጐcጐnጐn ihtiyaçlarጐna göre kendini ‘adapte etmek’tedir. Bu kullanጐcጐlar,

uzaydaki hareketten meydana gelen hacmin devamlጐ ᗰekli içinde, kendi gerçek 

mekanlarጐnጐ yaratma arzusundadጐrlar ve ‘gerçek mekan’ ‘dinamik’ ‘aktivite’lerin 

mekanጐdጐr. Mekansal içerik, ‘sürekli’ bir ‘evrim’ içinde olan aktivitelere ‘adapte 

ederek’, içerisinde gerçek mekanጐnጐ bulmanጐn mümkün olduᇰu bir halkaya 

benzetilmiᗰtir. Evin dጐᗰ çevresinin yapጐ sistemi, toprak, su gibi tarጐmsal olarak 

‘ekolojik’, deᇰiᗰik ‘materyal’lerle doldurulmuᗰ, farklጐ boᗰ bloklarጐn rastgele 

kümelenmesiyle ᗰekillenmiᗰtir.

Kavramlar: deᇰiᗰim – dönüᗰüm, özel – kamusal (açጐk mekan), iᗰlevsellik, çeᗰitlilik

(ev - iᗰ), esneklik, süreklilik, sጐnጐrsጐzlጐk (iç-dጐᗰ mekan, peyzaj, doᇰa, çevre), ekoloji, 

adaptasyon, dinamizm (aktivite, mekan), gerçeklik
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Mirador Konut Bloklarጐ, MVRDV, Madrid, ጀspanya, 2004

ጀspanya'nጐn gittikçe artan arsa deᇰerleri ile ciddi bir konut üretimi baᗰlamጐᗰtጐr. Bu 

durum Madrid’de eski ᗰehrin etrafጐnda konumlanmጐᗰ devasa konut bloklarጐyla 

farkedilmiᗰtir. Avlunun etrafጐnጐ sarmጐᗰ olan yeni yapጐlanmጐᗰ büyük bloklar, kendi 

içine dönük yeni ᗰehirler oluᗰturmuᗰtur. Bu dጐᗰa dönük yaᗰayan geleneksel ጀspanyol 

kültürüne tamamen tezat bir yaᗰam senaryosu oluᗰturulmuᗰtur. 

ጀlk kaçጐᗰta, apartman bloklarጐnጐn çevrelediᇰi, ᗰehrin silüetine ve Guadarrama 

Daᇰlarጐ’na bakan ‘kamusal’ bir avlu oluᗰturulmuᗰtur. ጀkinci “kaçጐᗰ” olan kule 

modern ᗰehir hayatጐ için gereken açጐk alanlarጐ saᇰlamጐᗰtጐr. 40 metre yükseklikteki 

izleme terasጐ yaᗰayanlara ve komᗰularጐna iletiᗰim kurabilecekleri ve gökyüzünü 

izleyebilecekleri bir bahçe saᇰlamጐᗰtጐr.

  

 

ᗠekil 4.89. Mirador Konut Bloklarጐ, MVRDV, Madrid, ጀspanya, 2004

(http://www.arkitera.com/project.php?action=displayProject&ID=126)
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Mirador konut bloᇰu, yeni ᗰehir alanlarጐna ve bu alanlarጐn çevresine ‘yerel’ bir 

mimarlጐk sunmaktadጐr. Yükseltilmiᗰ meydan farklጐ ‘komᗰu’larla, çok çeᗰitli sosyal 

statülere yönelik farklጐ konut tipleriyle çevrilmektedir. Standart aile birimlerinin 

gerçekçi bir ᗰekilde tekrar eden serileriyle tezat oluᗰturarak öneride kullanጐlan yaᗰam 

alanlarጐ ufak boyutlu binalar ᗰeklinde çözülmüᗰtür. Bu bloklar istiflenip ve birbirine 

yapጐᗰtጐrጐlarak yeni tip bir kule ᗰeklinde süper-blok oluᗰturmuᗰtur. Merdivenlerden, 

hollerden, platformlardan ve yollardan oluᗰan düᗰey sጐralar oluᗰturmuᗰ, düᗰey bir 

komᗰuluk alanጐ ᗰekillendirilmiᗰtir. 

Çevrede düᗰeyde geliᗰen sosyal ‘dinamizm’, ‘peyzaj’, konut tiplerinde görülen 

farklጐlaᗰma ve komᗰuluk iliᗰkileri Mirador’da düᗰeye taᗰጐnmጐᗰtጐr. Bina sakinlerine 

yatayda ve düᗰeyde sunulan ‘çeᗰitli’, ‘esnek’ konut tipolojileriyle ihtiyaç duyduᇰu 

veya beᇰendiᇰi konut tipinde seçip yaᗰama ᗰansጐ vermektedir. Mirador, kendi 

içerisinde konut sakinlerine alternatif yaᗰamsal bir model geliᗰtirmiᗰ bir tasarጐmdጐr 

ve gelecekte bu bölgede yapጐlacak yüksek katlጐ konut bloklarጐna da kurduᇰu bu 

‘alternatif model’le bir örnek teᗰkil etmektedir.  

Kavramlar: dinamizm (yatayda), peyzaj – sirkülasyon, yerel yaᗰam, çevre, uyum, 

imaj, yoᇰunluk (doluluk - boᗰluk), çeᗰitlilik - esneklik                            

Fab Tree Hab, Mitchell Joachim & Javier Arbona, MIT Team H.E.D.(Human 

Ecology Design), 2006 

Güneᗰ enerjili ve geri dönüᗰüm özelliᇰi olan ‘yapጐ malzemeleri’nin, insanlar için 

yeteri kadar yeᗰil ve ‘doᇰal’ olmadጐᇰጐ düᗰüncesine ve ‘sürdürülebilir’ yaᗰam 

modeline, Fab Tree Hab önemli bir alternatif olmuᗰtur. Massachusetts Teknoloji 

Enstitüsü’nde  mimar Mitchell Joachim, Javier Arbona ve çevre mühendisi Lara 

Greden tarafጐndan geliᗰtirilen ve üzerinde çalጐᗰmaya devam edilen bu alternatif konut 

projesi, birkaç fidenin büyümesiyle oluᗰmaktadጐr. ጀçerisinde su geri dönüᗰümü ve 

‘enerji etkinliᇰi’ olmak üzere iki önemli sistem barጐndጐrmakta, aynጐ zamanda çok 

eski zamandan kalma ve ‘ultra-modern’ ‘teknoloji’nin bir karጐᗰጐmጐnጐ 

tanጐmlamaktadጐr. Çevreye karᗰጐ ‘duyarlጐ’ olmasጐ yanጐnda, ‘çevre’nin kendisi olmasጐ 

düᗰüncesiyle, yani bir ‘organizma’ olarak tasarlanmጐᗰtጐr.
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ᗠekil 4.90. Fab Tree Hab, Mitchell Joachim & Javier Arbona, MIT Team 

H.E.D.(Human Ecology Design), 2006 

(http://www.popsci.com/popsci/whatsnew/0cb1ec816bc3e010vgnvcm1000004eecbc

cdrcrd.html)
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Yeᗰil malzemelerden bir ev inᗰa etmek yerine, ‘yaᗰayan’ ve nefes alabilen bir konut 

tasarlamak projenin ana konsepti olmuᗰtur. Bu sayede ‘kabuᇰa’ ‘hareketli’ ve 

‘dinamik’ bir kimlik kazandጐrጐlmጐᗰtጐr. Ev sahibine, kendi evini kendisinin 

yapጐlandጐrmasጐ ve büyütmesi yolunda bir alternatif model sunulmuᗰtur. Proje mimarጐ 

Joachim, projeyi ‘canlጐ ve büyüyen bir ᗰey’ olarak tanጐmlamaktadጐr. ጀlk konutlarጐnጐ 

beᗰ sene içerisinde ekip, büyütebileceklerini ümit etmektedirler. Ancak ᗰu anda 

duvarlarጐ biçimlendirecek kökleri ve kafes görünümlü sarmaᗰጐklarጐ örmek için 

büyümesi üzerine teknoloji araᗰtጐrmasጐ yapጐlmaktadጐr.

Evin dጐᗰ kabuᇰunda canlጐ bir doku kullanጐlmasጐ nedeniyle, kabuᇰun yere ve ‘iklim’e 

karᗰጐ ‘adaptasyon’ sürecinde farklጐlaᗰmalar söz konusudur. Bulunduᇰu bölgenin 

iklim koᗰullarጐna ve ‘topoᇰrafyaya’ göre tጐpa tጐp birbirine benzemeyen, farklጐ 

görünümler ortaya çጐkarmaktadጐr. Bu aynጐ konut içerisinde, iklim koᗰullarጐyla birlikte 

zaman içinde görünüᗰte ve biçimde bir ‘deᇰiᗰim’ ve ‘dinamizm’ doᇰurmaktadጐr. 

Kavramlar: organizma, duyarlጐlጐk, canlጐlጐk, esneklik, dinamizm, hareket, çeᗰitlilik

(kabuk, mekan, görünüᗰ,renk), adaptasyon (iklim, topoᇰrafya, doᇰa), 

sürdürülebilirlik, ekoloji, multi-teknoloji

Madrid Sosyal Konutlarጐ, Thom Mayne, Madrid, ጀspanya, 2006

Thom Mayne tarafጐndan 2006 yጐlጐnda tasarlanan ‘Madrid Sosyal Konutlarጐ’ (ᗠekil 

4.91), Madrid’in Carabanchel yerleᗰkesinde farklጐ sosyal modellerin köy ve peyzajla 

inceleniᗰi ile yüksek yapጐ bloklarጐnda yaᗰamaya alternatif bir çalጐᗰmadጐr. Thom 

Mayne, projede, kጐrsal yaᗰam kriterleri ile yapጐlan tasarጐmጐ ile ‘yoᇰun’ ‘kent’

ortamlarጐnጐ ‘açጐk’ ‘yeᗰil alan’larጐna dönüᗰtürebilmeyi hedeflemiᗰtir. Madrid Sosyal 

Konutlarጐ; geleneksel, kimliᇰi belirsiz yapጐ bloklarጐnጐn komᗰusu olan Madrid 

banliyösünde gözenekli tipolojinin kurgulanarak sosyal düᗰüncenin yerleᗰmesini 

saᇰlamaya çalጐᗰan bir projedir. Belirsiz kimliᇰe sahip yüksek blok birimlerine 

alternatif olarak, farklጐ sosyal modellerin köy ve ‘peyzaj’la ‘bütünleᗰme’sini ve 

‘uyum saᇰlamasጐnጐ’ ortaya koyma çabasጐndadጐr.

Proje, ጀspanya’daki kamusal yerleᗰimde pek rastlanmayan bir ᗰekilde çoklu aile 

yaᗰam kompleksini galeri boᗰluklarጐ, ‘yeᗰil alanlar’ ve yerel ölçüde kütleleᗰme ile 

zenginleᗰtirmiᗰtir. Kamusal yerleᗰim projesinin geleneksel ‘doᇰa’sጐnጐ analiz etmek 

için özelleᗰtirilmiᗰ açጐklጐklarጐn ve ‘peyzaj’ ile kaplanmጐᗰ ‘açጐk alan’ dizisinden 

oluᗰmaktadጐr. 
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ᗠekil 4.91. Madrid Sosyal Konutlarጐ, Thom Mayne, Madrid, ጀspanya, 2006 

(http://www.arkitera.com/project.php?action=displayProject&ID=91&year=2006)

ጀki, üç ve dört yatak odalጐ olmak üzere 165 birim içeren ve 10.000 m² üzerinde 

konumlanan proje 3.000 m²’lik aᇰaçlandጐrጐlmጐᗰ açጐk alana sahiptir. Yerin altጐnda 

bulunan otopark, yaᗰama alanlarጐnጐ araç trafiᇰinden arጐndጐrarak konut sahiplerine 

‘konfor’ saᇰlamasጐ düᗰünülmüᗰtür. Kጐrsal yaᗰam kriterleri ile yapጐlan tasarጐm, ‘yoᇰun 

kent’ ortamlarጐnጐ açጐk ‘yeᗰil alan’larጐna ‘dönüᗰtürebilme’yi hedeflemiᗰtir.

Kavramlar: dinamizm (yatayda - düᗰeyde), kent – konut, yoᇰunluk, peyzaj, doᇰa, 

süreklilik, esneklik (iç-dጐᗰ mekan)

4.3. Bölüm Sonucu

Tez kapsamጐnda incelenen bu üç bölümdeki kavramsal farklጐlጐklara bakarsak;

‘Esneklik’ 1930’larda Fuller tarafጐndan tasarlanan Dymaxion Arabasጐ’nda ve 

Dymaxion  Evi’nde hem plan ᗰemasጐnda kullanጐlan, hem de iᗰlev açጐsጐndan 

kullanጐcጐya sunulmuᗰ önemli bir kavram olmuᗰtur. Mobil yaᗰamጐ öngören bu projeler 

mekansal esnekliᇰi de beraberinde getirmiᗰtir. Strüktürel esneklik 1960’larda 

Archigram’ጐn yaptጐᇰጐ kentsel ölçekteki konut projelerinde daha da ᗰekillenmiᗰtir.

1980’lerde Hariri and Hariri’nin Dijital Evi’nde kütleler bir strüktür üzerinde hareket 

ederek iᗰlevsel olarak kullanጐcጐnጐn isteklerine hizmet etmektedir. Yeni yüzyጐldaki 

gelecek için tasarlanmጐᗰ konut projelerinde yoᇰun olarak dijitalliᇰin saᇰladጐᇰጐ 

esneklik kavramጐndan söz etmek mümkündür. Kጐsaca esneklik Endüstri sonrasጐ ve 80 

öncesi dönemde kullanጐlmakta ancak sጐnጐrlጐ olarak kullanጐcጐya hizmet etmiᗰtir. 

Teknolojinin sunduᇰu malzeme ve yapጐm teknolojisi ve bireysel istek ve ihtiyaçlar 

esnekliᇰi geliᗰtirici rol oynamጐᗰtጐr. Mekansal, fiziksel ve çevresel bileᗰenlerde 

esneklik etkinliᇰini oldukça arttጐrmጐᗰtጐr. 
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Endüstri Devrimi sonrasጐnda malzeme teknolojisinin saᇰladጐᇰጐ hafiflik ve seri üretim 

tekniᇰi mobil yaᗰamጐn doᇰmasጐnda büyük etken olmuᗰtur. Bir yerden bir yere 

taᗰጐnabilen, mobil  konutlar üretilmiᗰtir ve bu konutlar doᇰada, herhangi bir arsada, 

peyzajda kurulup yada taᗰጐnጐp barጐnma fonksiyonunu yerine getirebilmektedir. Ancak 

uzay aracጐ gibi sጐra dጐᗰጐ görünümlerde olan mobil konutlar hem biçimsel olarak, hem 

de fonksiyon olarak bulunduᇰu yere adaptasyon saᇰlayamamጐᗰlardጐr. Bu aynጐ 

zamanda yersizlik gibi bir kavramጐnda ortaya çጐkmasጐna sebep olmuᗰtur. Konut 

hiçbir ᗰekilde ne topoᇰrafyaya, ne de doᇰaya uyum saᇰlamayጐ, ne de evcillik hissini 

kullanጐcጐya vermeyi baᗰaramamጐᗰtጐr.  

Endüstri dönemi sonrasጐ yapጐlan projelerde aile kavramጐ çok önemli bir yer tutarken, 

80’lerden sonra bireysel istek ve arzularጐn daha yoᇰun olarak kullanጐldጐᇰጐ, özellikle 

tasarጐmlarda kiᗰisel tercihlerin ve yaᗰam ᗰekillerinin konuta yansጐtጐlmaya çalጐᗰጐldጐᇰጐ 

görülmüᗰtür. Ancak Japon konut kültüründe ‘aile’, ‘mahremiyet’, ‘doᇰa’ gibi üç 

önemli kavramsal faktör Japon konut mimarisinde yine birincil öncelikte 

kullanጐlmakta, bunun yanጐnda kullanጐm biçimleri deᇰiᗰmektedir. Örnek olarak, üç 

kuᗰak bireyleri içerisinde barጐndጐran aile ve mahremiyet arasጐndaki iliᗰkide, aile 

içerisindeki bireylerin fiziksel mahremiyetinden çok bireysel mahremiyetleri ön 

planda tutulmuᗰtur. Hala birlikte yaᗰayan aile bireyleri açጐk ve geniᗰ mekanlarጐ hep 

birlikte kullanmጐᗰ, ancak evin içerisinde herkesin bireysel aktivitelerini 

gerçekleᗰtirmeleri için açጐk, sonsuz, esnek bireysel mekanlar yaratጐlmጐᗰtጐr. Bunun 

yanጐnda konutun doᇰa ve çevresi ile kurduᇰu iliᗰkide, ‘doᇰa hala evin bir parçasጐdጐr’. 

Bu iliᗰki kurulurken yapጐsal olarak cam ve ahᗰap önemli bir yapጐ malzemesi olarak 

görülmüᗰ ve kullanጐlmጐᗰtጐr. 80 sonrasጐ dönemde, özellikle malzeme ve yapጐm 

teknolojisindeki geliᗰmeler ጐᗰጐᇰጐnda yaratጐcጐlጐklarጐnጐn sጐnጐrlarጐnጐ zorlayan önemli 

birçok Japon mimarጐn tasarጐmlarጐnda camጐn yerinde dokuma kumaᗰ parçalarጐ veya 

beton kolonlarጐn yerinde, geri dönüᗰtürme metoduyla üretilmiᗰ kaᇰጐt rulolar görmek 

mümkündür. Bu çalጐᗰmalar bugün sadece çaᇰdaᗰ mimarlar tarafጐndan üretilmiᗰ, 

gerçekleᗰmesi zor, yaratጐcጐ ancak hayal ürünü, sanatsal tasarጐmlar olarak görülse de, 

bu konuda yapጐlmaya devam eden bilimsel çalጐᗰmalar ጐᗰጐᇰጐnda söylenebilir ki, bu 

yapጐ malzemeleri gelecekteki konut mimarisinde yeni yapጐ ürünlerinin altlጐᇰጐnጐ 

oluᗰturma yolundadጐr. Bunun en güzel örneᇰi, 1930’larda inᗰa edilen Aluminaire 

Evi’nin konut içerisinde otomasyon gibi yeni bir kavramጐn ortaya atጐlmasጐ ve 

cephesinde yeni malzemelerinin kullanጐlmasጐ, toplumun tepkisini çekmiᗰtir. Radikal 
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bir ᗰekilde hem elektronik eᗰyalarla donatጐlmጐᗰ, hem de görünüᗰü kökten deᇰiᗰmiᗰ 

ofis görünümlü bu ev, konutun geleneksel kimliᇰine son derece aykጐrጐ ve soᇰuk 

bulunmuᗰtur. O gün için sጐra dጐᗰጐ ve olanaksጐz bir portre çizen bu ofis görünümlü 

konut yaklaᗰጐmጐ, bugün birçok konut binasጐnda sadece cephede görünüᗰ olarak deᇰil, 

iᗰlevsel anlamda da içerisinde ofis barጐndጐran ‘ev-ofis / home-ofis’lere dönüᗰmüᗰtür. 

Konut içerisinde Endüstri Devrimi sonrasጐ otomasyon fikrinin ilk olarak ortaya 

atጐldጐᇰጐ öncül projelerden biri de Aluminaire Evi’dir. Bu projede konut birçok 

elektronik eᗰya ile donatጐlmጐᗰtጐr. 30’lardan sonra telefon ve radyonun, 50’lerden 

sonra bir devrim niteliᇰi taᗰጐyan televizyonun yeni yeni yaᗰama dahil olmaya 

baᗰladጐᇰጐnጐ düᗰünürsek, konutta bu tarz bir otomasyon fikrinin ne kadar radikal ve 

hayal ürünü olduᇰu görülebilmektedir. 80’lerden önce otomasyon fikri sadece 

elektronik eᗰyalarጐn konutta varlጐᇰጐ ile sጐnጐrlጐyken, bugün bu elektronik eᗰyalar ‘hab’ 

adጐ verilen merkezi bir iletiᗰim aᇰጐyla, tek noktadan kontrol edilebilir bir teknolojiye 

sahiptir. Bu tek noktadan yapጐlan kontrol ve programlamalar tamamen bireyin istek 

ve arzularጐna hizmet edebilir niteliktedir. Bunun sonucu olarak, sistem kiᗰinin istek 

ve ihtiyaçlarጐ doᇰrultusunda ᗰekillendirilebilir, bireye ait ‘akጐllጐ’, ‘özel’ bir kimlik 

kazanmaktadጐr. Endüstri devrimi sonrasጐ makineleᗰme ve teknolojinin hጐzla 

ilerlemesi sonucu ortaya çጐkan ‘seri-endüstrileᗰme’ dijitalliᇰin saᇰladጐᇰጐ sonsuz 

üretim ve tasarጐm olanaᇰጐyla yerini ‘seri-kiᗰiselleᗰtirme’ye bጐrakmጐᗰtጐr. MIT’in 

gelecek için varsayጐmsal bir model olarak ortaya koyduᇰu bir çalጐᗰmada, birçok 

seçeneᇰin sunulduᇰu bir internet ortamጐndan kiᗰisel istek ve arzulara göre bir 

bilgisayar alጐyormuᗰçasጐna, konut satጐn alabilmek mümkün olacaktጐr. 

Belli dönemlerde incelenen projeler üzerinden adaptasyon kavramጐnጐn 1980 öncesi 

pek iᗰlenmediᇰi,  1980 sonrasጐ hጐzlጐ bir geliᗰme gösterdiᇰi görülmüᗰtür. Özellikle 

malzeme ve yapጐm teknolojisinde ve bilgisayar ve tasarጐm teknolojisindeki 

geliᗰmeler ‘dijitallik’ ve ‘akጐllጐlጐk’ kavramጐnጐn 80’lerde ortaya konduᇰu, sonlarጐna 

doᇰru ilk örneklerinin görüldüᇰü ve 90’larda yoᇰun bir ᗰekilde konutta kullanጐldጐᇰጐ 

analizlenmiᗰtir. 

3. Bölüm’de detaylጐ olarak incelenen ‘Sosyal ve Kültürel’, ‘Ekonomik ve Politik’, 

‘Teknolojik ve Çevresel Faktörler’ ጐᗰጐᇰጐnda yapጐlan tespitlere istinaden, araᗰtጐrጐlmak 

üzere seçilmiᗰ projelerin ‘Endüstri Devrimi Sonrasጐ Dönem – 1980’, ‘1980 –

2000’, ‘Yeni Yüzyጐl’ ᗰeklinde olmak üzere üç ayrጐ dönemde incelenmesi uygun 

görülmüᗰtür. Literatürden araᗰtጐrmaya taban teᗰkil edecek projelerden toplam elli 
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Tablo 4.3. ‘Endüstri Devrimi Sonrasጐ Dönem – 1980’, ‘1980 – 2000’, ‘Yeni Yüzyጐl’

Dönemleri içerisinde ጀncelenen Projelere ait Karᗰጐlaᗰtጐrmalጐ Kavramsal Analiz 
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beᗰ tanesi seçilmiᗰ ve bu projelerin her biri ayrጐ olarak ele alጐnarak, her birinin kendi 

içerisinde kavramsal okumalarጐ yapጐlmጐᗰtጐr. Bu projeler ve her birinin tespit edilmiᗰ 

kavramlarጐ bir tablo ile yan yana getirilmiᗰtir (Tablo 4.2). 

Tabloda, üç dönem sonunda kavramlarጐn hepsi bir araya getirilmiᗰ, hem dönemler 

arasጐnda kavramsal geçiᗰlerin, deᇰiᗰimlerin, dönüᗰüm ve etkileᗰimlerin 

karᗰጐlaᗰtጐrmalጐ analizi yapጐlmak üzere bir tablo üzerinde ‘süreçsel etkenler’, 

‘mekansal ve fiziksel bileᗰenler’, ‘kavramlar’ ve ‘farklጐ kavramlar’ olmak üzere 

sጐnጐflandጐrጐlmጐᗰtጐr (Tablo 4.3).

Tez çerçevesinde incelenen konut projelerinden yapጐlan kavramsal analizler 

sonucunda, yorumlarda odaklanacak genel kavramlar ‘dijitallik’, ‘medya’, 

‘dinamizm’, ‘esneklik’, ‘mobilite’, ‘adaptasyon’,  olarak belirlenmiᗰtir (Tablo 4.3). 

Bu kavramlarጐn incelenen tarihsel süreçlerde, özellikle son dönemlerde geleceᇰin 

konutu projelerinde çok yaygጐn olarak kullanጐldጐᇰጐ ve diᇰer kavramlarጐn deᇰiᗰim ve 

dönüᗰüm sürecinde etkin rollere sahip olduklarጐ görülmüᗰtür. Projeler üzerinden, bu 

kavramlarጐn nasጐl kullanጐldጐᇰጐ ve birbirleri aralarጐnda nasጐl bir etkileᗰime sahip 

olduklarጐ yönünde çጐkarጐlan tablolarጐn yardጐmጐyla örnek deᇰerlendirme bölümünde 

açጐklanmaya çalጐᗰጐlacak ve deᇰerlendirmeler yapጐlacaktጐr. 

4.4. Kavramsal Etkileᗰimler - Deᇰerlendirme

Endüstri Devrimi’nden sonra, özellikle 1930’larda ilk ve çarpጐcጐ örnekleri görülmeye 

baᗰlanan geleceᇰe yönelik konut projelerinde günümüzde de hala tartጐᗰጐla gelen 

birçok kavram kullanጐlmጐᗰtጐr. Bu bölümde, Tablo 4.3.’de listelenmiᗰ ve bu 

dönemlerde etkin olarak kullanጐldጐᇰጐ tespit edilmiᗰ dijitallik’, ‘medya’, ‘dinamizm’, 

‘esneklik’, ‘mobilite’, ‘adaptasyon’ gibi kavramlarጐn birbirleri ve diᇰer kavramlar 

arasጐndaki etkileᗰimi dördüncü bölümde detaylጐ olarak incelenen geleceᇰin konut 

projeleri üzerinden sጐrayla okunmaya çalጐᗰጐlacaktጐr.

Dijitallik

Belli dönemlerde incelenen projeler üzerinden adaptasyon kavramጐnጐn 1980 öncesi 

pek iᗰlenmediᇰi,  1980 sonrasጐ hጐzlጐ bir geliᗰme gösterdiᇰi görülmüᗰtür. Özellikle 

malzeme ve yapጐm teknolojisinde ve bilgisayar ve tasarጐm teknolojisindeki 

geliᗰmeler ‘dijitallik’ ve ‘akጐllጐlጐk’ kavramጐnጐn 80’lerde ortaya konduᇰu, sonlarጐna 
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doᇰru ilk örneklerinin görüldüᇰü ve 90’larda yoᇰun bir ᗰekilde konutta kullanጐldጐᇰጐ 

analizlenmiᗰtir. 

Dijital kavramጐnጐn yanጐnda, etkileᗰimli olarak literatüre katጐlan diᇰer kavramlar 

arayüz, sanal, siber, hiper, super gibi kavramlar olmuᗰtur. Bu kavramlar birçok 

kamusal bina mimarisinde kullanጐldጐklarጐ gibi, bilgisayar destekli tasarጐmlarda 

(CAD) konut mekanጐ üretimininde de kullanጐmጐ son derece artጐᗰ göstermiᗰtir. Bunun 

en büyük sebebi de dijitalliᇰin geleceᇰin konut tasarጐmጐnda yaratጐcጐlጐk için ‘sጐnጐrsጐz’, 

‘sonsuz’, ‘özgür’ ve ‘sürekliliᇰe’ sahip bir kaynak olmasጐdጐr.

Dijitallik, konutta bir bukelamun gibi anlጐk kiᗰisel istek, duygu ve ihtiyaçlara cevap 

verebilen suni bir çevre yaratabilmektedir. ጀklim kጐᗰ iken yaz mevsimi evde hakim 

olabilmekte, manzarasጐz bir evin camጐndan istenilen bir manzara anጐnda konuta dahil 

edilebilmektedir. Mekansal, çevresel ve fiziksel olarak sahip olduᇰu bu dijitallik, 

evin bireye olan adaptasyonunu saᇰlamaktadጐr. Duyarlጐ, canlጐ bir organizma gibi

hareket eden konutun iç yüzeyi veya kabuᇰu iç mekan ve dጐᗰ mekan arasጐnda bir 

iletken görevi görebilmekte, özel ile kamusal alan arasጐndaki sጐnጐrጐ da 

kaldጐrabilmektedir. 

ᗠekil 4.92 Alternatif Yaᗰam Modelleri ve Geleceᇰin Konut Örnekleri üzerinden 

‘Dijitallik’ Kavramጐnጐn Diᇰer Kavramlarla Etkileᗰimi

Özellikle medya ve iletiᗰim araçlarጐndaki hጐzlጐ geliᗰim, dijitallik kavramጐnጐ konuta 

eklemlendirmiᗰtir. Diᇰer kavramlarጐn ortaya çጐkጐᗰጐnda ve geliᗰiminde önemli bir role 
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sahiptir. Konutun her bir parçasጐnጐn kazanmጐᗰ olduᇰu dijitallik yanጐnda, kabukta 

yaᗰanan deᇰiᗰimler çok çarpጐcጐdጐr.

Konut kabuᇰu artጐk iletken ve geçirgen bir yapጐya sahiptir. Bireyin çevresiyle 

arasጐndaki kopukluk kalkmakta, çevresiyle yaᗰamaya baᗰlamaktadጐr. Bu noktada 

kabuk bu sürekliliᇰi saᇰlayan bir konut uzvuna dönüᗰmüᗰtür. Diᇰer strüktürel ve 

fonksiyonel yapጐ elemanlarጐnጐn kazandጐᇰጐ dijital karakter bireyin artጐk konutu farklጐ 

algጐlamasጐna, isteᇰine göre programlayarak, farklጐ atmosferler ve çevreler 

yaratmasጐna da olanak tanጐmaktadጐr. Dijitalliᇰin kabukta, yüzeyde, strüktürde, 

biçimde, fonksiyonda ve hacimde yarattጐᇰጐ bu esneklik yaᗰama dinamizm, hareket ve 

özgürlük katmጐᗰtጐr. Ayrጐca bu esneklik, konutun çevresine adapte olmasጐnda ve uyum 

saᇰlamasጐnda büyük rol oynamakta, böylece konut doᇰanጐn sürekli bir parçasጐ 

olabilmektedir.

Medya

ጀletiᗰim, Bilgisayar ve Tasarጐm Teknolojisinin etkisiyle medya konutlara çoktan 

girmiᗰtir. Amerikan toplumu 1920’li yጐllarda bilgi ve iletiᗰim teknolojilerini konuta 

kabul etmiᗰtir. (Schement, 2006). Bundan sonra konutta medya araçlarጐnጐn artጐᗰጐ çok 

hጐzlጐ bir ivmeyle seyretmiᗰtir, 80’lerde konut tasarጐmlarጐna yoᇰun bir ᗰekilde 

yansጐtጐlmጐᗰtጐr. 

ᗠekil 4.93.  Alternatif Yaᗰam Modelleri ve Geleceᇰin Konut Örnekleri üzerinden 

‘Medya’ Kavramጐnጐn Diᇰer Kavramlarla Etkileᗰimi
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Teknolojideki hጐzlጐ geliᗰim, bu araçlarጐn evde günlük hayatta kullanጐm olasጐlጐklarጐnጐ 

arttጐrmጐᗰtጐr. Birçok çaᇰdaᗰ tasarጐmcጐ gelecek öngörülü konut projelerinde medyanጐn 

günlük hayatጐmጐza getirdiᇰi farklጐ kavramlarጐ yoᇰun bir ᗰekilde irdemiᗰtir. Medyanጐn 

kurduᇰu iletiᗰim aᇰጐ ve merkezi kontrol mekanizmasጐ, konuta dijitallik, sanallጐk ve 

akጐllጐlጐk gibi kavramlarጐ getirmiᗰtir. Artጐk kabuk, yüzey, strüktür, fonksiyon ve 

mekan olmak üzere konutun her uzvu dijitalleᗰmiᗰtir. Evin her noktasጐnda meydana 

gelecek en ufak olaydan merkezi kontrol mekanizmasጐnጐn haberi olacaktጐr.  Konut 

algጐladጐᇰጐ bu bilgiyle, kazandጐrጐlan akጐllጐlጐk ve programlanabilirlik özelliᇰi sayesinde, 

kaliteyi ve güvenliᇰi arttጐracak ayarlamalarጐ kendi yapabilmektedir. Günümüz ve 

gelecek konut konseptlerinde sጐkça karᗰጐlaᗰጐlan konut ve medya iliᗰkisi, günümüzde 

tartጐᗰጐlan gelenek ve kültür kavramlarጐnጐn globalizasyonla yer deᇰiᗰtirmesi ve hatta 

yavaᗰ yavaᗰ yok olmasጐnda önemli rol oynamaktadጐr. Bir diᇰer önemli konu olan 

özel ve kamusal hayatጐn iç içe girmesi söz konusudur. Mahremiyetin yerini artጐk 

ᗰeffaf bir hayat almaktadጐr. Aile ve toplum kültürü yerini bireyselliᇰe terk 

etmektedir.

Dinamizm:

Teknolojinin literatüre eklediᇰi en önemli kavramlardan biri dinamizm olmuᗰtur. 

Dinamizm konutta meydana gelen birçok deᇰiᗰimi ve dönüᗰümü temsil etmektedir. 

Teknolojik geliᗰmelerin yanጐnda insanlarጐn sürekli oluᗰan istek ve ihtiyaçlarጐ 

dinamizmin gücünü arttጐrmaktadጐr. 

ᗠekil 4.94 Alternatif Yaᗰam Modelleri ve Geleceᇰin Konut Örnekleri üzerinden 

‘Dinamizm’ Kavramጐnጐn Diᇰer Kavramlarla Etkileᗰimi
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Konutun kinetik hareketiyle kattጐᇰጐ bir diᇰer dinamizm ise mobiliteyi doᇰurmaktadጐr. 

Bunun tam tersini söylemek de mümkündür. Diᇰer taraftan konutun hareket etme 

yetisiyle birlikte, varlጐᇰጐnጐ sürdürmesi için bulunduᇰu çevreye, doᇰaya ve 

topoᇰrafyaya adapte olabilmesi, uyum saᇰlaya bilmesi veya entegre olabilmesi 

gerekmektedir. Bu da konutun sürekliliᇰi için önemli bir kriterdir. Bu süreklilik 

harekette saᇰlandጐᇰጐ sürece dinamizm kavramጐ söz konu olabilmektedir.

Bu geliᗰmeler doᇰrultusunda kabukta, yüzeyde, strüktürde, biçimde, mekanda, hacim 

ve fonksiyonda elde edilen organiklik, akጐllጐlጐk, dijitallik, esneklik, modülerlik, 

hafiflik, çeᗰitlilik konuta dinamik bir yapጐ kazandጐrጐr. Bu dinamizm kinetik hareketin 

etkisi yanጐnda görsel bir anlam da içermektedir. 

Peyzajጐn ve doᇰanጐn konut bloᇰunda yatayda yada dikeyde geliᗰmesiyle ve konutla iç 

içe bir hal almasጐyla, kente dikeyde veya yatayda görsel dinamizm katጐlmጐᗰ olunur.

Esneklik

Esneklik kavramጐnጐn birçok gelecek tabanlጐ projenin en önemli kavramlarጐndan biri 

olduᇰu, projeler üzerinden yapጐlan kavramsal tespitlerde anlaᗰጐlmጐᗰtጐr. Bireyin gün 

geçtikçe artan ve deᇰiᗰen ihtiyaçlarጐna, yaᗰam tarzጐna cevap verebilen en kullanጐᗰlጐ 

kavramlardan birini temsil etmektedir. Bireysel taleplere cevap verebilen gelecek 

konutlarጐ için teknoloji büyük bir yardጐmcጐ unsur olmuᗰtur. 

ᗠekil 4.95 Alternatif Yaᗰam Modelleri ve Geleceᇰin Konut Örnekleri üzerinden 

‘Esneklik’ Kavramጐnጐn Diᇰer Kavramlarla Etkileᗰimi
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Teknolojinin saᇰladጐᇰጐ malzeme, yapጐm, bilgisayar, tasarጐm, medya ve iletiᗰim 

teknolojisi konutun kabuᇰuna, yüzeyine, strüktür ve hacmine önemli kavramlar 

eklemiᗰtir. Akጐᗰkanlጐk, süreklilik, programlanabilirlik, akጐllጐlጐk, dijitallik, çeᗰitlilik ve 

organiklik gibi özellikler kazanan konut, farklጐ lokasyonlarda, farklጐ çevrelere, 

iklimlere, peyzaja ve topoᇰrafyaya adapte veya entegre olabilmekte, uyum 

saᇰlayabilmektedir. Birey, evdeki yaᗰamጐnda bir süreklilik ve doᇰayla kurduᇰu iliᗰki 

açጐsጐndan sürdürülebilir bir kimlik kazanmaktadጐr. Diᇰer yandan, esnekliᇰin saᇰladጐᇰጐ 

hareket yetisi konuta dinamizm katmakta, bireye mobil bir hayat sürme olanaᇰጐ 

tanጐmaktadጐr.

Mobilite

Gün geçtikçe hጐzla geliᗰen malzeme ve yapጐm teknolojisi, bilgisayar ve tasarጐm 

teknolojisi, bireysel tercih ve ihtiyaçlarጐ konut ‘strüktüründe’, ‘fonksiyonunda’, 

‘mekanጐnda’ ve ‘lokasyonunda’ ‘esneklik’ saᇰlamaktadጐr. Aynጐ zamanda konut 

strüktürüne kazandጐrdጐᇰጐ monte - demonte edilebilirlik, modülerlik ve malzemedeki 

hafiflik konutun mobilitesine olanak saᇰlamaktadጐr. Mobilite sayesinde kazanጐlan 

hareket kullanጐcጐnጐn yaᗰantጐsጐna sጐnጐrsጐz bir özgürlük ve dinamizm katmጐᗰtጐr. Diᇰer 

taraftan, medya ve iletiᗰim teknolojisinin bireye kazandጐrdጐᇰጐ mekansal esneklik,  

bireye konutta bulunmasa da konutuyla iletiᗰim kurmasጐna, hatta konut yönetmesine 

olanak saᇰlamaktadጐr. Bu sayede birey konutuna fiziksel olarak ulaᗰamasa da sanal 

olarak ulaᗰabilmekte, mobil bir hayat sürerek konut hayatጐna da hükmedebilmektedir.

Konut artጐk her yere hareket edebilmektedir. Farklጐ ortamlarda konumlanጐp hayatta 

kalabilmektedir, ancak bu da farklጐ ihtiyaçlar doᇰurmaktadጐr. Bu ihtiyaçla birlikte 

çevreye, doᇰaya ve topografyaya karᗰጐ kazanጐlan uyum, adaptasyon ve entegrasyon 

kavramlarጐ önem kazanmaktadጐr. Bu sayede konut çevresinden kopuk bir kütle 

olmaktan kurtulup çevresiyle bütün, sürekliliᇰi saᇰlayan, doᇰanጐn bir parçasጐ haline 

gelmektedir.
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ᗠekil 4.96 Alternatif Yaᗰam Modelleri ve Geleceᇰin Konut Örnekleri üzerinden 

‘Mobilite’ Kavramጐnጐn Diᇰer Kavramlarla Etkileᗰimi

Kullanጐcጐn kazandጐᇰጐ hareket etme yeteneᇰi sadece bir yere baᇰጐmlጐ olmasጐnጐ önler. 

Konut artጐk hiçbir yere aittir. Yerel kimliᇰini kaybeder, geçicilik özelliᇰini 

kazandጐrጐr. ‘Aidiyet’, ‘kimlik’ ve ‘yerellik’ artጐk geçicilik kavramጐyla yer deᇰiᗰtirmek 

durumuyla karᗰጐ karᗰጐyadጐr.

Adaptasyon

Dijitallik ve akጐllጐlጐk özelliᇰinin konut ‘mekanጐna’, ‘fonksiyonlarጐna’, ‘strüktürüne’, 

‘yüzeyine’ ve ‘kabuᇰuna’ sጐçradጐᇰጐ görülmüᗰtür.  Bu çok yönlü ‘dijitallik’ kavramጐ 

konutta ‘adaptasyon’ kavramጐnጐ getiren önemli bir özellik olmuᗰtur.

Son yirmi yጐlda, küreselleᗰmenin ve tüketimin artጐᗰጐ toplumsal ve geleneksel kültürün 

yerini bireysel tercih ve ihtiyaçlarጐn almasጐyla birlikte konutta ‘strüktür’, ‘mekan’,  

‘fonksiyon’ ‘esnekliᇰi’ yoᇰun bir ᗰekilde aranmaya baᗰlanmጐᗰtጐr. Bu ‘esneklik’ 

arayጐᗰጐ aynጐ zamanda ‘kabuk’ ve ‘yüzeyde’ de görülmüᗰtür.  
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ᗠekil 4.97 Gelecek ጀçin Sunulan Alternatif Yaᗰam Modelleri ve Konut Örnekleri 

üzerinden ‘Adaptasyon’ Kavramጐnጐn Diᇰer Kavramlarla Etkileᗰimi

Yapጐm ve üretim teknolojisindeki geliᗰim, konut üretiminde organiklik kavramጐnጐ ele 

almakta ve bu konudaki araᗰtጐrmalarጐnጐ devam ettirmektedir. ‘Organiklik’ kazanan 

‘kabuk’, ‘yüzey’, ‘strüktür’, ‘fonksiyonlar’ ve ‘mekanlar’ çevresinde maᇰruz kaldጐᇰጐ 

etkilere karᗰጐ ‘canlጐ’ bir varlጐk gibi duyarlጐlጐk göstermektedir. Bu etkilere gösterdiᇰi 

tepkiler ve aldጐᇰጐ önlemler sayesinde konutta ‘adaptasyon’ kavramጐ ortaya çጐkmጐᗰtጐr. 

Adaptasyon konutun ‘çevresine’, ‘doᇰaya’, ‘peyzaja’ ve ‘topoᇰrafyaya’ entegre 

olmasጐnጐ ve ‘uyum’ saᇰlamasጐnጐ olanaklጐ kጐlmaktadጐr. Böylece çevresine uyum 

saᇰlayan konut, ‘sürdürülebilir’ ve ‘ekolojik’ bir kimlik de kazanabilmektedir.

Her çevreye adapte olabilen konut, artጐk sadece bir noktaya baᇰጐmlጐ deᇰildir. Birey 

için ‘hareket’ etmek, ‘dinamik’, ‘mobil’ bir hayat sürmek artጐk daha olasጐdጐr.

Farklጐ yöntemlerle (ᗰekil deᇰiᗰtirme, büyüme, küçülme…) adaptasyon yeteneᇰine 

sahip konut artጐk konumlandጐᇰጐ yada taᗰጐndጐᇰጐ her yere uyum saᇰlayabilmekte ve 

entegre olabilmektedir. Bu da artጐk konutun ‘yerellik’, ‘aidiyet’ ve ‘kimlik’ 

kavramlarጐnጐn yerinin geçicilik kavramጐna terk etmesine sebep olmaktadጐr.  
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5. SONUÇLAR

Yaᗰam hጐzlጐ deᇰiᗰime ve dönüᗰüm içerisindedir. Buna raᇰmen konut içerisinde 

bulunduᇰu duraᇰan dönemden kurtulamamጐᗰ, bu deᇰiᗰim sürecine dahil olamamጐᗰtጐr. 

Ancak deᇰiᗰim olmanጐn bir gerçeᇰidir. Konut içerisine gireceᇰi bir deᇰiᗰim ve 

dönüᗰüm sürecinde, altlጐk olarak benimseyeceᇰi bir platform arayacaktጐr. Alternatif

yaᗰam modelleri ve çaᇰdaᗰ mimarlar tarafጐndan yapጐlandጐrጐlmጐᗰ, geleceᇰin konut 

projelerinin kavramsal strüktürleri, konuta bu platformu yapጐlandጐrmak üzere 

tasarlanmaya ve araᗰtጐrጐlmaya devam edilmektedir. Bu nedenle bu doᇰrultuda yapጐlan 

çalጐᗰmalar gelecek için önemli veriler içermektedir.

Konutun 20. yüzyጐlda uᇰradጐᇰጐ deᇰiᗰiminde rol oynayan önemli faktörlerin,  sosyal 

ve kültürel, ekonomik ve politik, teknolojik ve çevresel ana baᗰlጐklarጐ altጐnda bir 

açጐlጐm yapጐlarak, daha detaylጐ bir ᗰekilde konutla olan etkileᗰimi ve neden olduᇰu 

deᇰiᗰimler incelenmiᗰtir. 20. yüzyጐlda özellikle aile strüktürü, yaᗰam ᗰeklinde, 

teknolojide olan deᇰiᗰimlerin ve geliᗰimlerin konutun doᇰrudan kavramsal yapጐsጐna 

farklጐ anlamlar yüklediᇰi görülmüᗰtür. Gittikçe artan bireysel istek ve arzularጐn 

konuta farklጐ bir anlam kattጐᇰጐ, tüketim kültürüyle birebir etkileᗰimli olan yaᗰam 

ᗰeklinin geçici tavrጐnጐn birçok kavramጐ beraberinde getirdiᇰi görülmüᗰtür. 

Ele alጐnan kavramlarጐn incelenen üç dönem boyunca deᇰiᗰip dönüᗰtüᇰü ve geliᗰtiᇰi 

gözlemlenmiᗰtir. Bu noktada en fazla etkisi görülen faktörün teknoloji olduᇰu 

söylenebilinmektedir. Teknolojinin saᇰladጐᇰጐ malzeme, yapጐm, üretim ve iletiᗰim 

teknolojisi 80’lerden sonra geleceᇰin konutuna olan yakጐnlጐᇰጐnጐ daha da 

vurgulamaktadጐr. 80’lerden sonra yaᗰanan hጐzlጐ deᇰiᗰim sonrasጐ beliren birçok 

kavram, endüstri devrimi sonrasጐ dönemde 30’lardan sonra üretilen alternatif konut 

projelerindeki kavramsal altyapጐyጐ deᇰiᗰtirecek niteliktedir.

Yeni yüzyጐla damgasጐnጐ vuran medya ve iletiᗰim teknolojisi, kavramlarጐn deᇰiᗰim ve 

etkileᗰim hጐzጐnda büyük rol oynamጐᗰtጐr. Örnek olarak, özel ve kamusal alanጐn 

sጐnጐrlarጐnጐ ortadan kaldጐrmጐᗰtጐr. Mahremiyet kavramጐ sadece kapalጐ kapጐlar veya araya 

çekilmiᗰ duvarlardan ziyade, artጐk daha farklጐ konut yaᗰam senaryolarጐna 
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iᗰlenmektedir. Konut, bireyin yaᗰamጐnda artጐk kentte fiziksel olarak sጐnጐrlarጐ çizilmiᗰ 

bir alandan ziyade, bilgi ve iletiᗰim teknolojisiyle ortadan kaldጐrጐlmጐᗰ, çevreye 

duyarlጐ, canlጐ bir anlam içere bilmektedir.

Dijitallik kavramጐ incelenen üç dönem içerisinde de varlጐᇰጐnጐ sürdürmüᗰtür. Ancak 

yeni yüzyጐldan itibaren konut tasarጐmጐna daha da dahil olmuᗰ, varlጐᇰጐnጐ güçlü bir 

ᗰekilde hissettirmiᗰtir. Dijital çaᇰጐn getirdiᇰi yenilikler konut kabuᇰunu geçirgen 

kጐlarken, konutta her ᗰey yerini bilgisayar teknolojisine ve akጐllጐ olarak nitelendirilen 

bir sisteme bጐrakmaya baᗰlamጐᗰtጐr. Medya ve iletiᗰimin hayatጐmጐza girmesiyle, konut 

artጐk sadece bir yaᗰama mekanጐ deᇰil, aynጐ zamanda iᗰ hayatጐnጐn ve sosyal 

aktivitelerin de barጐndጐrጐldጐᇰጐ çok anlamlጐ bir komplekse dönüᗰmüᗰtür. Aile yerini 

bireyselliᇰe terk etmiᗰ, geçici bireysel yaᗰam tarzlarጐ konuta yön verici rol 

oynamጐᗰtጐr. Eskiden beri var olan özel-kamusal tartጐᗰmasጐ ve mahremiyet olgusu, 

farklጐ boyutlarda tartጐᗰጐlጐr olmuᗰtur.

Dijitallik tek bir bakጐᗰ açጐsጐyla deᇰerlendirip, mimarlጐᇰጐ tek yönlü besleyen teknolojik 

bir araç olarak görülmemelidir. ‘Dijitallik’ çok yönlü, diᇰer kavramlar için de önemli 

bir kavramdጐr. Çevresel bileᗰenler de dijitallik sayesinde konutun bir bukelamun gibi 

anlጐk kiᗰisel istek, duygu ve ihtiyaçlara cevap verebilen suni bir atmosfer 

yaratmaktadጐr. 

Bu tez kapsamጐnda incelenen projeler ve yapጐlan araᗰtጐrmalar sonucunda elde edilen 

sonuçlar tez içerisinde savunulan iki önemli düᗰünceyi doᇰrular niteliktedir.

• Döneminin önemli mimarlarጐ tarafጐndan, geleceᇰin konutlarጐ baᗰlጐᇰጐ altጐnda 

üretilen birçok konut projesi, gelecekte birey ve toplumun önüne alternatif 

olarak sunulabilecek yaᗰam modelleri için önemli ipuçlarጐ içermektedir. Bu 

ipuçlarጐ konutun içeriksel temelini oluᗰturan kavramlardጐr. 

• Konut tasarጐmጐnጐ içerik olarak yapጐlandጐran kavramlar sürekli bir etkileᗰim 

içerisinde deᇰiᗰip dönüᗰmekte, birbirlerini de deᇰiᗰtirip dönüᗰtürmektedirler 

ve geliᗰimleri sጐrasጐnda sürekli birbirlerinden beslenmektedirler.

Kendimize alternatif olarak ne aradጐᇰጐmጐz aslጐnda var olanጐn artጐk insan arzusuna ve 

ihtiyacጐna cevap veremediᇰi anጐ tanጐmlayabilmektedir. Mimarlጐk toplumun dili olarak 

konuttaki yeni arayጐᗰlarla insan ihtiyaçlarጐnጐn yeni yöneliᗰlerini ortaya koymakta, 

hapsolduᇰu çevreden kafasጐnጐ kaldጐrጐp kendisine sunulan yeni hayatlarጐ bu ᗰekilde 

keᗰfetmektedir. 
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