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KONUT MEKAN KURGUSUNUN İSTANBUL VE GAZİANTEP’TE 

KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma, konut formunu etkileyen kültürel faktörlerin zamana bağlı değişiminin, 

İstanbul ve Gaziantep kentleri örneğinde incelenmesi ve kültürlerarası karşılaştırma 

yöntemi ile İstanbul kentinin Gaziantep kenti üzerine etkilerinin tesbitini 

amaçlamaktadır. 

 

Karşılaştırma yönteminde seçilen yol her iki kent için bileşenlerin sırayla birarada 

gösterilmesi olarak değil, seçilen yöntem doğrultusunda analizin her kent için ayrı 

ayrı olarak uygulanması ve bunların sonuç bölümünde değerlendirilmesi şeklinde 

olmaktadır. Yapılan  tez çalışması toplam olarak 6 bölümden oluşmaktadır. 

 

Birinci bölümde giriş, tezin amacı, kapsamı ve yapılan çalışmada kullanılan 

yöntemler yer almaktadır. 

 

İkinci bölümde genel olarak çevre–davranış çalışmaları açıklanmakta, bu 

çalışmalara ait modellerin tez ile ilgili olan “davranışsal, ekolojik, çevresel tercih 

ve sosyo–kültürel” modelleri anlatılarak teze ait “konut ve çevre–davranış model” 

ilişkisi kurulmaktadır. Son olarak bu bölümde, İstanbul ve Gaziantep kentleri 

arasındaki konut mekan kurgusu değişiminin değerlendirilmesinde kullanılacak 

olan “kültürlerarası karşılaştırma yaklaşımı” açıklanmaktadır. 

 

Üçüncü bölümde, kültür kavramı açıklanmakta, kültürel değişim yöntemleri, konut 

mekanını etkileyen makro ve mikro ölçekteki kültürel faktörler tanımlanmaktadır. 

 

Dördüncü bölümde, 17. yüzyıldan günümüze kadar İstanbul’da yaşanan konut 

mekan kurgusunun değişimini “Cumhuriyet öncesi, 1923–1950 arası, 1950–1980 

arası ve 1980 sonrası” olmak üzere 4 tarihsel aralıkta değerlendirilen analiz yer 

almaktadır. Bu analizde kronolojik bir sırayla döneme ait olaylar ve o dönemde 

üretilen konutların ilk örneklerine yer verilmektedir. Böylece yeni konut türlerinin 

hangi etkenler sonucu ortaya çıktığının anlaşılması amaçlanmaktadır. 

 

Beşinci bölümde, Gaziantep kenti genel özellikleri ve tarihi ile tanıtıldıktan sonra 

İstanbul’un için yapılan kronolojik konut mekan kurgusu değişim araştırması 

Gaziantep’ne uygulanmaktadır. Karşılaştırmayı daha net okunur kılmak için zaman 

aralıkları yine “Cumhuriyet öncesi, 1923–1950 arası, 1950–1980 arası ve 1980 

sonrası” olmak üzere 4 bölümde İstanbul kenti ile aynı seçilmiştir.  
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Altıncı bölümde, her iki kentte yapılan araştırma sonunda elde edilen sonuçlar tez 

genelinde değerlendirilerek, konut türlerinin zamana bağlı değişim şeması 

çıkarılmaktadır. Ayrıca makro ve mikro ölçekteki kültürel veriler değerlendirilerek 

İstanbul ve Gaziantep kentlerini etkileyen faktörler ve bunların mekana yansımaları 

açıklanmaktadır. 
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THE CROSS–CULTURAL EVALUATION OF HOUSING SPACE IN 

ISTANBUL AND GAZIANTEP 

 

 

SUMMARY 

 

This thesis is an evaluation of the cross-culture based factors, which shape housing 

spaces and their physical image over the history in Istanbul and Gaziantep 

provinces. The aim of this thesis is also to find out how and when the dwelling 

types in Istanbul have started to affect the housing spaces in Gaziantep. 

 

The way of the comparison is not chosen as combining the data that have been 

obtained from each city. Instead, each city’s dwelling types are analysed separately 

and conclusions are declared at the final part. Totally study includes 6 parts: 

 

First part includes introduction, explanation of the purpose and methodology that 

have been used. 

 

In the second part, the environment–behaviour theory and its sub-models related to 

this thesis, such as behavioural, ecological, environmental preferences and socio–

cultural models are defined and the relationship between the housing space and the 

environment–behaviour model are explained and in particular, the cross–cultural 

comparison model between Istanbul and Gaziantep is described. 

 

In the third part culture, cultural changing ways and macro–micro cultural factors 

are defined. 

 

In fourth part, a chronological analysis which evaluates changing of housing space 

in Istanbul takes place. The evolution includes four periods of time: The time 

before declaring the Republic, time between 1923–1950, time between 1950–1980 

and time after 1980’s. In this analysis, first samples of each dwelling types and the 

events and results effecting the transformation of housing spaces are determined 

after a chronological research. 

 

In fifth part, the chronological analysis which is made for Istanbul is applied to 

Gaziantep for defining the housing space change. Time periods are chosen as: The 

time before declaring the Republic, time between 1923–1950, time between 1950–

1980 and time after 1980’s like it’s done for Istanbul to get more certain results. 

 



 x 

In the sixth and the last part, findings that have been obtained from the researches 

are evaluated generally and macro–micro cultural factors are compared for Istanbul 

and Gaziantep. 
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1. GİRİŞ           

İnsanlık tarihi kadar eski olan barınma ihtiyacı binlerce yıl boyunca insanoğlu ile  

beraber değişim göstermiştir. En temel insani ihtiyaçlardan birini karşılayan 

“konutlar”, bulundukları zaman koşullarında ve de toplum yapılarında 

kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun şekilde biçimlenmişlerdir. Bir 

başka değişle bu biçimleniş pek çok etkenin sentezidir. Zaman boyutunda değişen 

ekonomik, politik, siyasi, kültürel ve ya doğal şartlar neticesinde konut mekanlarımız 

da yeni durumlara uyum gösterecek şekilde değişir ya da dönüşürler. 

 

Geçmişe dönüp baktığımızda aslında en keskin ve hızlı değişikliklerin 20.yüzyılda 

meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu döneme kadar geleneksel ev yapısı öz kimliğini 

korumayı başarabilmiş, ancak bu dönemde meydana gelen I.– II. Dünya Savaşları, 

Endüstri Devrimi, Modernleşme hareketleri, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması gibi 

önemli sebepler nedeniyle konut yapısında değişiklikler yaşanmıştır. 

 

Toplumun geçmişten getirdiği kültürel öz değerleri ele alındığında, yepyeni bir 

dönemin başladığı anlaşılmaktadır. Geleneksel aile–konut ilişkisi bu dönemde boyut 

değiştirmiş; dünya üzerindeki global hareketler her ülkeyi olduğu gibi Türkiye’yi de 

etkileyerek sosyal ve ekonomik sebeplerle “Geniş Aile” yapısını bozmuştur. 

Büyükanne ve büyükbabadan torunlara kadar geniş bir nüfusu içinde barındıran 

geleneksel konutlar, yerlerini yeni konut mekanlarına bırakmıştır.  

 

Başından beri takip edilebilen bu hızlı ve köklü değişikliklerin saptanması,  

günümüzdeki duruma nasıl gelindiğinin anlaşılması adına yardımcı olur. Bu döneme 

ait konutlar ve onların eski kullanıcıları hala hayatta bulunuyorlar ve o günleri tüm 

canlılığıyla hatırlıyorlar. Yani değişimin tüm aşamaları tesbit edilebilir durumda. 

 

Nereden, nasıl ve neden geldiğimizi tam olarak bilebilirsek nereye gidebileceğimizi 

ya da gitmemiz gerektiğini söyleyebilmek de mümkün olabilir.  
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1.1.  Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

İstanbul tarih boyunca imparatorluklara evsahipliği yapmış, dünya üzerindeki en 

önemli coğrafi konumlardan birine sahip, kültürel ve ekonomik özellikleriyle 

Türkiye’nin en büyük kentidir.  

 

İşgücünün, beyin gücünün, sermayenin, kültürün, sanatın merkezinin bu kent olması; 

ayrıca jeopolitik önemi nedeniyle dünyanın geri kalanı için de önemininin bulunması 

tüm gelişmelerin, değişmelerin, dönüşmelerin bu kentten Türkiye’ye yayılmasına 

sebep olmuştur. İstanbul her alanda Türkiye’nin geri kalanı için “lokomotif  kent” 

özelliği gösterir. Her alandaki değişim önce İstanbul’da yaşanır daha sonra diğer 

şehirlere yayılır. İstanbul, Türkiye’nin bir nevi sahnesi gibidir. 

 

Konut açısından ele alırsak Meşrutiyet döneminden bu yana ilk denemeler hep 

İstanbul’da yapılmış daha sonra diğer Anadolu kentlerine uyarlanmışlardır. Bugün 

her Anadolu kentinde görmeye alıştığımız konut tipleri ilk olarak İstanbul’da ortaya 

çıkmıştır. 

 

Gaziantep ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük 

şehri olup nüfusu, ekonomik yapısı ve turizm potansiyeli ile doğunun batısında, 

batının da doğusunda yer alan bir büyükşehirdir. 

 

Gaziantep’te yaşanan kent kimliği sorunları Türkiye’deki diğer sanayi şehirleriyle 

ortaklıklar göstermektedir. Bugün fotoğraflarından Anadolu kentlerini ayırt etmek 

oldukça güç bir hale gelmiştir. Bu durumun ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, 

siyasi, politik ve de kültürel zorluklarla yakın ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 

şu da açıktır ki bölgesel kültür farklılıklarını yansıtan konutlarımız artık her 

coğrafyamızda aynı şekilde üretilir ve kullanılır hale gelmiştir. 

 

Gaziantep’i diğer büyük Anadolu kentlerinden ayıran özelliği doğuya en yakın 

büyükşehir olmasıdır. Ekonomi ve sanayi bakımından küçük bir İstanbul maketi gibi 

ele alırsak Gaziantep, İstanbul’daki konut mekan değişimini takip eden Anadolu 

kentlerimizden biridir.  
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Kuşkusuzdur ki Gaziantep, İstanbul ile karşılaştırıldığında sosyal ve ekonomik 

yönden pek çok farklılıklar içerir. Ancak bu durum diğer Anadolu kentleri için de 

benzerdir. Bu bariz farklar Anadolu kentlerinin İstanbul’daki değişimi kentlerine 

taşımalarına  engel olmamış; her bakımdan  İstanbul’u  kendilerine model olarak 

almışlardır. 

 

İstanbul’daki konut değişimi, kentin bir dünya metropolü olma özelliklerinden ve de 

ülkenin genel yapısındaki değişikliklerden kaynaklanır. Bu özelliğe belki de hiç 

sahip olamayacak Gaziantep gibi bir kent için değişimin bütün aşamalarını izlemesi 

beklenemez. Ancak genel çerçeve de tüm yörelerimize bakıldığında ortak bir mekan 

kurgusunun da sağlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.  

 

Bu çalışmada, Gaziantep’te yaşanan konut mekan değişikliği üzerinde İstanbul’da 

yaşanan sürecin izlerinin kültürel karşılaştırmalı bir çalışma ile araştırılması 

amaçlanmaktadır. Bu tür bir çalışmanın Gaziantep’le ortak özellikler gösteren pek 

çok Anadolu kenti için de bir örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir. 

 

Bu amaçla konut mekanını etkileyen faktörler, kronolojik olarak zaman boyutunda 

ele alınacak ve kültürel karşılaştırmalı (cross-cultural) yaklaşımlar ile mekan 

kurgusunu inceleyen çevre-davranış modelleri çerçevesinde araştırılacaktır.  

1.2.  Kullanılan Yöntemler 

Çalışmada öncelikle İstanbul, daha sonra da Gaziantep kentlerindeki konut mekan 

kurgusundaki değişim, kültürel yaklaşımlar açısından değerlendirilmiş ve kesişen 

noktalar, kültürel karşılaştırmalı yaklaşımlar kullanılarak tesbit edilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Bu iki kentte yaşanan değişim sürecinin kronolojik olarak anlatıldığı bölümlerde: 

süreli–süresiz yayınlar araştırılmış, belgeler, raporlar incelenmiş; görüşme, fotoğraf, 

kroki rölöve çıkarma, gözlem gibi teknikler kullanılarak veriler biraraya getirilmiş ve  

elde edilen sonuçlar açıklanmıştır. Örnekleme olarak seçilen binalar, kendi türlerinde 

ilk ve Türk mimarlık tarihinde kabul görmüş eserlerden olmaları sebebiyle 

seçilmişlerdir.  
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2.   ÇEVRE – DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI 

Çevre–davranış çalışmaları, insanın yaşam sürecinde, interaktif bir etkileşim içinde 

olduğu çevresi ile ilişkilerine ait pozitif teorilerin kurgulanmasını ve sınanmasını 

içeren çalışmalardır. 

 

Bu çalışmalar kapsamında genel olarak, insan – mekan ilişkisinde davranış 

mekanizmasının parçaları olan çevresel anlam, algı, mahremiyet, kişisel mekan, 

kendileme, egemenlik alanı, yönelme, vb. ve toplumsal davranışın parçaları olan 

konfor, güvenlik, işlevsellik, etkileşim, simgesellik, biçimsel estetik ve eğitsellik 

kavramlarından biri seçilerek seçilen kavram, bir davranış konumu ve kullanımı 

özelinde hipoteze dönüştürülür, nicel ve nitel araştırma metodlarıyla (anket, gözlem, 

görüşme, vb.) test edilir. Son aşamada bulgular nedenleri ve sonuçları açıklayan yol 

gösterici bir bütün halinde ifade edilir.  

2.1.   Çevre – Davranış Çalışmalarında Modeller 

Rapoport ve Altman’a ait sınıflandırmalara dayanan çevre–davranış çalışmalarına ait 

modellerin tez ile ilgili olanları, ana hatlarıyla, aşağıda kısaca açıklanacaktır. 

2.1.1.   Davranışsal Model 

 Bu model grubunun ana ilgi alanı; insanlar arası eylem örüntülerinin mekana 

yansımasıdır. Deterministik bir bakış açısıyla davranış; mekanın fiziksel 

elemanlarının bir sonucudur. İçsel ve öznel davranışlardan ziyade açık davranışları 

ele alan bu modele göre: Farklı mekan kurgusuna ve elemanlarına sahip mekanlarda 

insanlar, farklı davranışlar gösterebilirler. 

 

“Kişi, gerek toplumsal (kültürel), gerekse de “kişisel” özellikleri sayesinde bir 

davranış sistemine sahiptir. Bu davranış şeklinin eyleme dönüşmesiyle mekan ile 

iletişim başlar. Mekan ile iletişimin başladığı bu dönemde de, karşılıklı ilişkinin 
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(insan–mekan) sonucunda bir takım yeni “davranış sonuçları – özellikleri” ortaya 

çıkar. Mekanı ve kimliğini de oluşturan bu kavramlar: kendileme, mahremiyet, 

kişisel alan ve egemenlik alanı kavramlardır.” (Örer, 2002) 

 

Altman (1976)’ya göre insan–çevre ilişkileri, insan ve fiziksel çevresi arasındaki 

dışsal dönüşümlerle daha iyi anlaşılabilir. 

2.1.2.    Ekolojik Model 

 Altman (1976) ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu model, karmaşık bir 

ekosistemin parçası olarak kişiler arası davranışa dayanmaktadır. Çevre ve davranış, 

yakın bir şekilde birbirine örgülü, birbiriyle ilişkili, tamamlayıcı ve birbirinin yerini 

alan davranışların tutarlı bir sistemi olarak düşünülmektedir. Birbirini etkileyen ve 

biçimlendiren insan–çevre ilişkisi, iki taraflı, dinamik, zaman bağlı bir anlayış ile 

öznel süreçler, açıkta olan sözlü, sözsüz ve çevresel davranışlar gibi çeşitli 

seviyelerde ele alınmaktadır.  

2.1.3. Çevresel Tercih Modelleri 

 Rapoport’un birçok çalışmasında kullandığı bu tür modeller, insanların kararlarını; 

geçmiş ve gelecekteki seçimlerinin nedenlerini anlayabilmek için insan tercihlerinin 

saptanması özüne dayanmaktadır. Bu modellere göre kararlar, tercih sistemi ile 

belirlenir ve insanın davranışından önce çevre ve imaj bilişim şeması ile birleşirler. 

(Turgut, 1990) 

2.1.4. Sosyo – Kültürel Model 

 Bu tip modeller ise; çevre–davranış çalışmalarında çeşitli insan gruplarının 

tanımlanmasında kullanılan yaşam şekli, dünya görüşü, değerler, normlar gibi 

kavramları ele almaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların en önemlisi, çevrenin 

biçimlenişinde sosyal ve kültürel bileşenlerin rolünü; yerleşim, iklim, malzeme, 

teknoloji gibi çevresel faktörlerin önüne alan Rapoport (1969)’un yaklaşımlarıdır. 

Çevrenin biçimlenişinde kültüre ait bazı ön kavramları öne çıkaran ve bunları 

“kültürel öz elemanları” olarak adlandıran Rapoport; bu elemanları ortaya çıkaran 

etkenleri şöyle sıralamıştır: 
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 Temel ihtiyaçlar 

 Mahremiyet 

 Din 

 Toplumda kadının rolü 

 Sosyal Etkileşim (Rapoport, 1969) 

 

İnsana ve kültüre ait bu bileşenler çevrenin biçimlenişini etkileyerek, mekanın 

kurgusunu değiştirebilirler. Ülkemiz açısından bakarsak doğu ve batı illeri arasında 

ciddi kültürel farklılıklar mevcuttur. Kültürel yayılmanın daha geç etkilediği doğuda, 

aile yapısındaki faklılıklar nedeniyle konut mekan kurgusunda ve kullanımında 

yukarıdaki bileşenler ışığında farklı yapılar gözlenir. Şüphesiz ki yerde yemek yeme 

alışkanlığı olan bir aile ile masada yiyen arasında mekan kurgusunda farklılıklar 

vardır. Günümüzde daha ziyade köylerde yada gecekondu bölgelerinde görmeye 

alıştığımız bu gelenek, maddi açıdan sınıf atlayarak kent yaşamına katılmış, ancak 

kültürel açıdan aynı hızlı değişimi gerçekleştirememiş ailelerde devam 

ettirilebilmektedir. Farklı bir yaşam tarzına göre planlanmış apartman yapıları içinde 

yaşayan bu aileler, mekan kurgusunda kendi kültürel özelliklerine göre uyum yada 

mekanda değişiklik yollarını tercih etmektedirler. 

 

Bunun yanında gecekondulara karşı üretilen projelerde gördüğümüz problemler de 

bu kültür farkının sonucudur. Evinde tavuğunu besleyen, toprağını eken gecekondu 

insanını, çok katlı toplu konutlara taşıması beklenen olumlu gelişmeleri 

sağlayamamaktadır. Apartman yaşamına uyum göstermekte zorlanan bu insanlar 

balkonlarda tavuk yetiştirip, ortak kullanım alanlarında sebze–meyve ekimi 

yapabilmektedirler. 

 

Tezin ele aldığı konuların ülke ölçeğinden ve kişisel mekan mekan ölçeğine kadar 

uzandığı göz önüne alınırsa teorik araştırmaların birden fazla modele dayandırılması 

gerektiği görülmektedir. Bu açıdan tez için kullanılacak “konut ve çevre – davranış 

model ilişkisi” Şekil 2.1. deki gibi kurulmuştur: 
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Şekil 2.1.   Konut ve Çevre – Davranış Model İlişkisi 

 

Tez araştırmasında konut mekanını etkileyen faktörleri tanımlamakta yardımcı olarak 

kullanılan bu modellerin verileri, İstanbul ve Gaziantep kentleri üzerinde 

karşılaştırmalı kültürel yaklaşım kullanılarak irdelenmiştir. 

2.2.   Karşılaştırmalı Kültürel (Cross – Cultural) Yaklaşım 

İlk olarak karşılaştırmalı kültürel analiz yöntemini yaşa, cinsiyete ve fonksiyonlara 

göre ayrışmış mekanları ve aktivite alanlarını inceleyen Kent (1984) kullanmış; diğer 

araştırmacılar mimari ve mekan kullanımı arasındaki artan farklılaşmayı kültürel 

etkilere ve gelişmelere bağlamışlardır. Ancak bu etkilerin ve gelişmelerin ne 

olduğunu tam olarak açıklayamamışlardır. Bazı değişkenleri açıklamaya en fazla 

yaklaşan Rapoport (1969) olmuştur. (Kent, 1990) 

 

Karşılaştırmalı–kültürel analiz yöntemi, belirli bir konunun zaman boyutunda 

gelişiminin ve bunun yerleşik sonuçlarının sistematik olarak kültürel veriler 

doğrultusunda karşılaştırılmasıdır. Buna göre bu model; teoriyi, bilimsel 

metodolojiyi, istatistik süreçleri, veri araştırmaları gibi birden fazla disiplini 

barındırır. Bunu “kişilerin yada geniş ölçekte toplumların gelişme süreci içinde 

kültürel benzerliklerini veya farklılıklarını açıklamaya yönelik çalışmalar” olarak da 

adlandırabiliriz. 

 

 

KONUT 
 

EKOLOJİK MODEL 

 

DAVRANIŞSAL MODEL 

 

SOSYO – KÜLTÜREL MODEL 

 

ÇEVRESEL TERCİH 

MODELLERİ 
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 Kültür kavramı sadece bir dönem incelenerek kavranamayacağı için bu çalışmalar, 

sürecin incelenmesinin sonucudur. Psikolog–antropolog Klineberg (1980)’in dediği 

gibi: “Karşılaştırmalı–kültürel çalışmalarda ilgi alanı olarak kesin bir tarih üzerine 

yoğunlaşmak mümkün değildir” bu nedenle karşılaştırması yapılan kavramlar için 

geniş bir tarih aralığı belirlenmelidir. (Lonner, 1998) 

 

Geçmişten günümüze konut araştırmalarına baktığımızda Türk konutları hakkında 

yapılan ilk çalışmaların daha çok çevrenin fiziksel özellikleri üzerine yoğunlaşmış, 

kültürel faktörleri dışarıda tutmuş olduğunu görürüz. Bu nedenle ilk araştırmalar her 

ne kadar yararlı olsa da mevcut sosyal ve kültürel bağlamı tam olarak açıklamaktan 

uzak kaldığını söylemek gerekir. 

 

Anadolu’ya ait tarih öncesi konutlar hakkında pek çok araştırma yapılmış olsa da bu 

evlerin günümüzdeki konutlarla ilişkisini öngören ilk çalışmayı Naumann (1978) 

yapmıştır. Bunun yanında Eldem (1955)’in geleneksel Türk Evi için yaptığı geniş 

çaplı tipolojik analiz ve Goodwin (1971)’in çok boyutlu olarak incelediği Osmanlı 

Evi bahsedilmesi gereken önemli çalışmalardır. (Ünlü, 1997) 

 

Anadolu yerel konutlarının kültür ve davranış boyutlarını ele alınarak çevre – 

davranış araştırmaları ile kapsamlı olarak araştırılmaya başlaması 1980’lerden 

itibaren olmuştur. Bu dönemde araştırmacıların yeni araştırma alanı, kültürel 

değişime karşı kullanıcı tepkileri, tercihleri ve değerleri gibi kavramlar olmuştur. 

(Ünlü, 1997) 

 

Tez boyunca gösterilmeye çalışılacak nokta konut mekanının ve mimarinin sosyo – 

politik organizasyonun ve toplumun bir yansıması olduğudur. Kültür ise mekana ait 

tüm bileşenlerin kaynağıdır. Genel çerçevede kültür bileşenlerindeki değişim 

incelenerek İstanbul ve Gaziantep için konut mekanındaki geçmişte yaşanan ancak 

günümüzde ortaklaşmaya doğru giden benzeşmeleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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3.   KÜLTÜREL AÇIDAN KONUT DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İnsan–çevre etkileşimi bağlamında ele alındığında, kültür; çevrenin biçimlenmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde kültür kavramının genel tarifleri 

verilerek, zaman boyutunda kültürün değişimi irdelenecek ve konut mekanını 

etkileyen makro ve mikro ölçekteki kültürel faktörler açıklanmaya çalışılacaktır. 

3.1.   Kültür 

Konut mekanını etkileyen en önemli öğelerden biri olan kültür, Türkiye’nin farklı 

uçlarındaki iki şehir olan İstanbul ve Gaziantep arasındaki konut mekan değişiminin 

incelenmesinde ve sebeplerin anlaşılmasında da kuşkusuz önemlidir. 

 

Kültür kavramı farklı bilim dalları arasında pek çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. 

Öncelikle bu tanımları ortaya koymak gerekirse: 

 

E. B. Taylor kültürü içinde bilgi, inanç, sanat, ahlaki değerler, kanunlar, gelenekler 

ve insanın sahip olduğu diğer alışkanlıkları ve yetenekleri barındıran kompleks 

olarak tanımlar. (Lonner, 1998) 

 

Güvenç (1973)’e göre ise birçok alanda farklı anlamlar yüklenenen kültür kelimesi, 

antropoloji dilinde ve eserlerinde bazı temel kavramlar karşılığında kullanılmaktadır. 

Kültür, bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır; Belli bir 

toplumun kendisidir; Bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir; Bir insan ve toplum 

teorisidir. İçgüdüsel ve kalıtımsal değil, her bireyin doğduktan sonraki yaşantısı 

içinde kazandığı alışkanlıklardır. 

 

Fikteroğlu (1990) kültürü “yaşam deneyimlerine dayanarak, gereksinimlerini 

karşılamak üzere, toplumların ya da grupların geliştirdikleri kurallar ve yaklaşımlarla 

onlara dayanak olan düşünce/değerler bütünü” olarak tanımlar. Toplumdaki bireyler 
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kültürü, sosyal miraslarının bir parçası olarak alırlar ve karşılığında onu, her biri 

gelecek kuşağın kültürünün birer parçası olacak küçük ya da büyük değişikliklerle 

yeniden biçimlendirirler. Sosyal mirası, maddi kültür ve manevi kültür olarak ikiye 

ayırmak mümkündür. Maddi kültür, insan yapısı eşya, aletler, araçlar, barınaklar, su 

kanalları, yol, köprü ve insan tarafından kullanılmış, değiştirilmiş diğer fiziksel 

varlıklar olarak verilebilir. Manevi kültür ise sosyal yapı, örf ve adetleri içerir. 

3.2.   Kültürel Değişim Çeşitleri 

Zaman boyutunda bütün kültürler, hızlı yada yavaş, ama kesintisiz bir değişme 

içindedir. Her varlığın ya da kavramın değiştiği gibi kültür de değişikliğe uğrar. 

Kültür-içi kurumların da, belli zaman dilimlerinde birbirlerinden farklı ivmelerde 

değişmeye uğradıkları söylenebilir. Hatta, göreli anlamda, "devingen" ve "durağan" 

kültürler ayrımından da sözedilebilir. Ama her durumda, dizgenin bütünüyle bir 

değişme sürecini yaşamakta oluşu, kültürlerin zaman boyutundaki kaçınılmaz 

gerçeğidir. Değişme kaçınılmazdır, çünkü değişebilme özelliği kültürün zaman 

boyutundaki sürekliliği için temel önkoşul niteliğini taşır. 

 

Kültürel değişme, çevreye uyarlanma yada kültürler arası etkileşme gibi "dışardan" 

gelen etkenlerden olduğu kadar, kültürün kendi iç deviniminden de kaynaklanır. 

Bireylerden yada küçük gruplardan kaynaklanan yaratı ve yeniliklere dayalı kültür 

değişmesi iç dinamiğin kaçınılmaz bir parçasıdır. 

 

Kültürdeki değişmeler belli başlı bazı süreçlerde gerçekleşir. Bu süreçler: kültürleme, 

kültürel yayılma, kültürleşme, kültürlenme, kültür şoku, zorla–kültürleme, kültürel 

asimilasyon ve kültürel değişmedir. 

3.2.1.   Kültürleme (Enculturation) 

En geniş çerçevede, bireyin kültür tarafından ve kültür içindeki toplam eğitimi 

anlamını taşır. Doğumdan ölüme kadar bireyin, toplumun istek ve beklentilerine 

uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesidir. Bireylerin, içinde yaşadıkları 

kültürün istek ve beklentileri doğrultusundaki toplam eğitimi, 'beşikten mezara" 

kesintisiz sürer.  
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3.2.2.   Kültürleşme (Acculturation) 

İki yada daha çok kültürün, karşılıklı etkileşme sonucu, benzeşme yönünde 

değişmeye uğramaları olarak tanımlanır. Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve 

manevi öğelerle, başka kültürlerden birey ve grupların, belli bir kültüre girmesi ve 

karşılıklı etkileşim sonucu her ikisinin de değişmesiyle meydana gelir. 

3.2.3.   Kültürlenme (Culturation) 

Belli bir toplumun alt – kültürlerinin, ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve 

grupların, buluşması ve bir etkileşim süreci sonunda, asıl kültür ve alt – kültürlerde 

bulunmayan yepyeni bir senteze varılmasıdır. 

3.2.4.   Kültürel Özümseme (Assimilation) 

Bir kültürün bir başka kültürü kendi etki çemberi içine alması, giderek kendine 

benzetmesi, kendi içinde eritmesi olarak tanımlanabilir. Edilgen anlamda bu, bir 

kültür sisteminin bir başka kültür sistemi karsısında "benliğini yitirmesi" anlamını 

taşıyacaktır. 

3.2.5.   Kültürel Yayılım (Diffusion) 

Maddi veya zihinsel ağırlıklı kültür öğelerinin toplumlar arasında dalga dalga 

yayılması, içten dışa ve dıştan içe sürekli geçişmesi süreci olarak tanımlanabilir. 

Merkezden dışarıya doğru yayılan dalgalar gibi yayılır. 

 

Bu yayılıma örnek olarak tütün verilebilir. Başlangıçta tütün içimi bugünkü Peru, 

Bolivya, belki de Arjantin yörelerinde yaygındı. Onaltıncı Yüzyıl ortalarında 

Portekiz ve İspanya'ya getirilerek, önceleri Lizbon ve Madrit saray çevrelerinde 

kullanıldı. Alışkanlık çok geçmeden genel nüfusa yayıldı. Giderek bütün Avrupa, 

Orta Doğu ve Uzak Doğu yoluyla Asya'nın Pasifik kıyılarına ulaştı. Tütün alışkanlığı 

kaynağından çıkışından üçyüz yıl sonra Alaska yoluyla yeniden Amerikan 

anakarasına, bu kez kuzeyden dolaşarak ulaştığında dünya turunu tamamlamış 

oluyordu. (Linton, 1936) 
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3.2.6.   Zorla – Kültürleme (Trans – Culturation) 

"Özümseme" sürecinin, doğuracağı tepkiler dikkate alınmaksızın, tehdit ve eylem 

gücüyle bir kültüre ait birey ve grupların , diğer bir kültür tarafından 

değiştirilmesidir. 

3.2.7.   Kültür Şoku (Culture Shock) 

Bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin yabancı kültürün alışılmamış 

bilişsel/iletisel ortamında bulan  yaşadığı uyum güçlükleri, sıkıntılar, bunalımlar, ego 

parçalanmaları ve gösterdikleri tepkiler olarak tanımlanabilir. 

3.2.8.   Kültürel Değişme 

Bütün süreçlerin ve öteki etkenlerin bir bileşkesi olarak, toplumun bütünüyle veya 

bazı kurumlarıyla değişmesidir. 

3.3.   Konut Mekanının Oluşumunda Kültürün Rolü 

Rapoport (1980)’e göre kültür – mekan ilişkisi, aşağıda sıralanan “kültürel öz 

elemanlar”dan oluşmaktadır: 

 

 Etnik köken, dil ve din benzeri özellikler, 

 Aile ve akrabalık strüktürleri ve çocuk yetiştirme yöntemleri, 

 Yerleşme örüntüleri, toprak bölünmeleri ve toprak sahipliği sistemleri, 

 Yiyecek alışkanlıkları, 

 Töresel ve sembolik sistemler, 

 Statü belirleme yöntemleri ve sosyal kimlik, 

 Tavırlar ve sözsüz iletişim, 

 Bilişsel şema, 

 Mahremiyet, yoğunluk, egemenlik sınırı, 

 Konuttaki davranışlar, 

 Çalışma, ortak iş yapma, ticaret gibi çeşitli mekanizmalar. 

 

Turgut (1990), konutun oluşum sürecinde çevresel ve sosyo -  ekonomik faktörler, 

kültür bileşenleri ve bina formu arasında dönüşümsel bir ilişki olduğunu vurgular ve 

konutla ilgili kültürel bileşenleri dört grupta toplar: 
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 Çevresel İmgeler 

 Dini İnanışlar 

 Aile Strüktürü 

 Konuta Ait Yaşam Şekli 

3.4.   Konut Mekanını Etkileyen Kültürel Faktörler 

Konut mekanını etkileyen faktörler kuşkusuz çok çeşitlidir. Tez kapsamında ele 

alınan kültürel faktörleri daha geniş toplum ve ülke ölçeğinden birey ölçeğine kadar 

indirerek incelemek mümkündür. İncelemenin daha net anlaşılabilmesi için bu 

faktörler, mikro ve makro ölçek başlıkları altına alınabilir. 

3.4.1.   Makro Ölçek 

Geniş anlamda, toplum ve ülke düzeyinde konut mekanını etkileyen kültürel 

faktörler olarak anlatılabilir. Ülkenin sosyo–ekonomik yapısının, politikasının, 

geleneklerinin, inaçlarının, reflesklerinin toplam ifadesidir. Bu ölçekteki değişimler 

sadece bölgesel ya da kensel değil, toplumsal değişikliklere yol açar. 

3.4.1.1.   Toplumsal Norm ve Değerler 

Toplumun ve ülkenin sahip olduğu her türlü dini, ahlaki, gelenek gibi normlar ve 

demografik, jeopolitik özellikler grup altında incelenebilir.  Her toplumun dünya 

coğrafyasındaki yeri, sahip olduğu tarihi mirasları farklıdır ve bu faklılıklar konuta 

da yansır. 

3.4.1.2.    Ekonomik Yapı 

Toplumun sahip olduğu ekonomik yapının büyüklüğü, profili, milli gelirinin fazlalığı 

önemli faktörlerden biridir. Devletin konut politikasını belirleyen önemli verilerden 

biridir. Toplumdan bireye doğru giderek ekonomik gücün büyüklüğünün izlerini 

konut mekanında izlemek mümkündür. 

3.4.1.3. Malzeme Kullanımı ve Yapım Teknikleri 

Geçmişten günümüze kadar varlığını devam ettirmiş geleneksel konutların 

özelliklerini belirleyen önemli bir kriterdir. Betonarme teknolojisi Türkiye’ye gelene 

kadar geleneksel konut yapıları yapıldıkları bölgede en kolay bulunan malzemelerle, 

geliştirdikleri yapım teknikleri ve işçilikle inşa edilmiş ve her bölgede kendine has 
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özellikler göstermişlerdir. İstanbul’da konut yapımında en çok kullanılan malzeme 

ahşaptır. Deniz yoluyla ahşap getirme olanakları olmayan, taş malzemenin yoğun 

olduğu Gaziantep’te ise evler tamamen taş malzemeyle, taş işçiliğiyle üretilmiştir. 

3.4.1.4.   İmar Kanunları, Yönetmelikler ve Politik Kararlar 

Kanun ve yönetmeliklerin konut mekanına etkisi yaptırıcı nitelikte olmalarıdır.  

Ancak Osmanlı İmparatorluğu’ndan, günümüz Türkiye’sine kadar bütün bu 

kararların toplum yapısı içinde esnetildiği, değiştirildiği görülmektedir. Geçmişte 

İstanbul’da yangınlara karşı ahşap bina yapımını kısıtlayan,  günümüzde gecekondu 

ve çarpık yapılaşmaya karşı çıkarılan pek çok kanun ve yönetmelik toplumun 

kültürel yapısı içinde kaybolup gitmiştir. 

3.4.1.5.   Konut Plan Tipi 

Bağımsız olarak yapılmış, tek bir aileye hizmet eden konutların yanında, çok daireli 

ve çok katlı olarak inşa edilmiş apartmanların konut mekan kurgusundaki özellikleri 

faklılıklar gösterir. Farklı plan tipleri, farklı mekansal çözümleri ve zorunlulukları 

beraberinde getirir. 

3.4.2.   Mikro Ölçek 

Konut mekanının fiziksel görüntüsüne baktığımızda birey ölçeğinde kullanıcının 

kişisel tercih, bilgi, alışkanlık, inanç gibi özelliklerinin de izlerini görmek 

mümkündür. Makro kültürden ayırt edilmesi gereken bu özellikler, mekan analizinde 

kolaylıklar sağlar. 

3.4.2.1.   Çevresel İmgeler 

 İnsanların çevresel seçimlerinde, çevreyi değiştirmelerindeki kararları etkileyen 

toplumsal kurallar ve paylaşılan ortak değerler, tercihler; kişinin çevresel deneyimi, 

bilgi, öğrenim, tutum ve değerlerinin oluşturduğu kişisel imgelerle birleşerek kültür 

kavramında ve insan – mekan etkileşiminde önemli bir yer tutmaktadır. (Rapoport, 

1969)  

 

Küresel anlamda dünyaya daha kapalı, içe dönük toplumlarda bu imgeler daha 

önemlidir. Bu tür sosyal kurallar, sembolik uygulamalar değişmeden nesilden nesile 

aktarılırlar. 
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 “Avrupa köy toplumlarında, özellikle Baltık ülkelerinde evlerin formları ve 

yönlendirilmelrine ait bir çok karar güneşin hareketlerine göre verilmektedir” 

(Turgut, 1990) 

3.4.2.2.   Dini İnançlar 

Dini inançlar kültürü oluşturan önemli ve dominant etkenlerden biridir ve bunun 

sonucunda konut mekanına yansıması topluma göre az ya da çok olmaktadır. 

Ülkemizde olduğu gibi dini ibadetlerin ibadethane haricinde de yapılabilir oluşu 

konut içindeki dini inanç etkilerini azaltsa da, hala pek çok toplumda geçerliliğini 

sürdürmektedir. Bu nedenle dinsel nitelikler, evrensel olmadıkları gözönünde 

bulundurularak, mekan kurgusunu değiştiren kültürel bir bileşen olarak ele 

alınmaktadır.  

3.4.2.3.   Aile Strüktürü, Akrabalık Norm ve Kuralları 

Ekonomik, sosyal ve psikolojik bir birliktelik kuran aile yapısı, kültürün nesilden 

nesile aktarılmasında önemli bir rol oynar. Bu aktarım ile kurulan kültür – davranış – 

mekan etkileşimi, mekanın fiziksel görüntüsünde en etkin verilerden biridir. 

 

İlkel, küçük ve geleneksel topluluklar, çoğunlukla geniş bir aile sistemi ötesinde 

örgütlenmediği için, aile ve akrabalık ilişkilerinin tümüyle  incelenmesi, tüm “sosyal 

yapı”nın araştırılması anlamına gelebilmektedir.(Turgut, 1990)  

3.4.2.4.   Konuta Ait Yaşam Şekli 

Toplumlara göre değişebilen, konut mekanlarının zaman içindeki kullanımı ile ilgili 

alışkanlıklar, farklılıklar, yemek hazırlama ve yeme ile ilgili yiyecek alışkanlıkları, 

konut içi yaşam şeklini ve onun görünümleri olan davranış mekanizmalarını 

etkileyen kültürel değişkenlerdir. Özellikle mutfak ve yaşama mekanının kullanımı 

ile ilgili kurallar, adet ve alışkanlıklar mekansal eylem örüntülerinin ve davranış 

mekanizmalarının en önemli belirleyicisidirler. (Turgut, 1990) 

 

Kırsal bölgelerde gördüğümüz yer sofrasında yemek yemek gibi konutun 

kullanımına dönük yaşam şekilleri, mekanın görüntüsünü ve organizasyonunu 

belirleyen önemli bileşenler olabilmektedir. 
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3.5.   Konut Mekanını Etkileyen Diğer Faktörler 

Kültür bileşenleri dışında konut mekan kurgusunu etkileyen, şekillenmesine neden 

olan başka faktörler de söz konusudur. Yapı çevresinin doğal yapısına ve de tasarımı 

yapanın öznel tercihlerine dayanan bu faktörler sıralanacaktır. 

3.5.1. Doğal Faktörler 

Konutun coğrafi konumdan kaynaklanan, çevrenin zorlayıcı özelliklerini tanımlayan 

faktörlerin toplamını ifade eden  dış faktörleri, bu tanım altında incelemek 

mümkündür.  

3.5.1.1.  Doğal Çevre 

Özellikle geleneksel konutlar açısından belirleyici faktörlerden birisidir. Geleneksel 

konutlarlarda malzeme seçimi, çevrede en kolay bulunup işlenebilecek olanı seçmek 

yolunda olmuştur. İstanbul açısından bu seçim ahşap olurken, Gaziantep için taş 

malzemedir. 

 

Bunun yanında tekil konut açısından ele alırsak arazinin jeolojik yapısı, rüzgar ve 

güneş konumu gibi doğal çevre özellikleri konut mekan kurgusunda farklılıklara 

sebebiyet olabilmektedir.   

3.5.1.2.  İklim 

Konutun içinde bulunduğu yörenin iklimsel özelliklerinin mekana yansımasını ifade 

eden faktörlerdir.  İklimsel özellikler sadece tek bir konutu değil, daha geniş yerleşim 

alanı yada kentin mimari üslubunu da belirler. Harran Evleri gibi özel örneklerin 

ortaya çıkmasındaki en önemli faktör iklimsel özelliklerdir. 

3.5.2.  Tasarımcı Faktörü 

Mekanı etkileyen tüm zorlayıcı faktörlerin yanında mekanı tasarlayan kişi yada 

kişilerin öznel tercihleri, beğenileri, becerileri konutun görsel formunda kendisini 

gösterir. Konutun bir mimar yada konut sahibi gibi gerekli formasyona sahip 

olmayan kimseler tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olması da mekan kalitesini, 

kurgusunu belirleyen faktörlerden bir tanesidir. 
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3.5.2.1.  Mimar Tarafından Tasarlanmış 

Konusunda gerekli formasyon sahibi kimseler olan mimarların yasa sınırlarına riayet 

ederek tasarladığı konutlar bu grup içerisinde yer alır. Bilimsel ve yasal açıdan 

sınırların mekana etkileri yansıtılırken, yaratılan mekanın kalitesinde ve verimli 

kullanılmasında mimarların etkileri önemlidir.   

3.5.2.2.  Kullanıcı yada Uzman Olmayanlar Tarafından Tasarlanmış 

Günümüzde daha ziyade gecekonduları anlatmak amacıyla kullanılabilecek tanımdır. 

Düzen ve sistem içinde tasarlanmamış konut mekanlarının taşıyabilecekleri mekan 

kalitesi sınırlıdır.  

 

Ancak geleneksel konutlar açısından ele  alırsak bu tanım, konutları birbirinden 

ayıran bazı nitelikleri de açıklayabilir. Antep Evleri’ni inşaa eden Ermeni ustaların 

kendi yetenekleri ile şekil verdikleri taş işçiliği, o dönem için konutların ayırıcı 

özelliklerinden biridir. Daha serbest ve öznel tasarım anlayışını ifade eder. 
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4. KONUT MEKAN KURGUSUNUN DEĞİŞİMİ: İSTANBUL 

Şüphesiz ki Türk kültürünün, Türk sivil mimarlığının en önemli elemanlarından olan 

konutlar; göç, nüfus artışı, kentleşme, modernleşme, ekonomik ve teknolojik 

gelişmeler neticesinde meydana gelen sosyal değişimlerin insanlar arası ilişkileri, 

üretim ve mülkiyet ilişkisini, anlamlar, değerler ve de kuralları etkilemesiyle, sosyo 

– kültürel alanda başlayan bir etkileşim yaratmış, idari ve askeri alanlardan sonra 

mimariyi de etkiler hale gelmiştir. 

 

Geleneksel Türk Evi olarak adlandırabileceğimiz konutun şeması özellikle 

Cumhuriyet Dönemiyle birlikte yüzünü batıya dönmek isteyen ülkemizde önemli 

değişimler ve dönüşümler göstermiştir. 

       

Bu bölümde Türk mimarisinde önemli değişikliklerin yaşanacağı yeni Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar geçen dönemde yaşananlar ve de Cumhuriyetin 

ilanından günümüze kadar uzanan dönemde konut mekanına yansıyan değişiklikler, 

gelişmeler anlatılacaktır. 

4.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem Konut Mekan Değişimi 

Geleneksel Türk aile yapısında konut, tüm ailenin bir arada yaşadığı büyük konaklar 

veya avlulu evler biçimindedir. Tüm aile tanımı, büyükanne, büyükbaba, çocuklar, 

damatlar, gelinler ve torunlardan oluşan bütünü yansıtıyordu. Türk evi, zemin 

katında iş görülen, üst katında oturulan, genellikle iki katlı plan şemasına sahiptir. 

Konutta her aile için tüm fonksiyonların aynı mekanda buluştuğu (yatma, yıkanma, 

yaşama) birimleri bulunur; her birimde işlevselliği arttıran sabit yüklükler bulunur. 

Bütün yatma birimleri ortak yaşama alanı olan avluya veya sofaya açılır. Evler, orta 

avluya bakan içe dönük bir plana sahiptir. Sofa, bir geçiş alanının yanında aynı 

zamanda oturma ve sirkülasyon amaçlı kullanılan yaşam alanlarıdır. Baş oda ise 
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misafirlerin ağırlandığı bir oda olup evin en önemli noktasında bulunurdu. (Şekil 

4.1.) 

 

Şekil 4.1. İstanbul Evi 

 

Bu geleneksel plan şemasının değişiminin temelleri 18. ve 19. yüzyıllara 

uzanmaktadır. Kısaca ‘Batılılaşma’ olarak adlandırdığımız ve 19.yüzyıla 

malettiğimiz değişimler dizisi, zaman içinde birbiriyle bağlantılı olarak yer alan bir 

çok olayı birden içerir. Bu olaylar, Osmanlı Devleti’nin siyasal egemenliğinin ve 

kuvvetinin 18.yüzyıl başlarında azalmasıyla başlamış, batıdaki endüstri devrimine 

katılamayan Osmanlı teknoloji ve ekonomisinin gelişme zorluklarına ek olarak, batı 

ile zorunlu bir karşıtlaşma içinde karşılıklı savaş, ticaret ve kültür ilişkilerinin 

zorlamasıyla sürmüştür. Tanzimat dönemi ile 20. yüzyıl başlarında I. Dünya Savaşı 

arasında ortaya çıkan yapı üslubunda ve kent mekanlarındaki ‘batıya doğru’ 

değişimin ilk görüntülerini 18. yüzyıl başlarında aramak gerekir. (Denel, 1982)  

 

18. yüzyılın ilk çeyreğinde, Lale Devri ile, gerekli olduğu sezilen yenileşme ve batı 

kültürüne açılış konusunda bir adım atıldığı halde, Batı Avrupa’nın uygarlığı Doğu 

Avrupa ve Rusya’ya yayıldıkça, Osmanlı yönetiminin kültür alanındaki gerilemesine 

ve çökmesine engel olamamıştı. (Akşin, 1977)  

 

Osmanlı yönetiminin dayandığı din hukuku ve yasa zihniyeti bir taraftan 

sürdürülürken, değişme ve yenileşme “ıslahat” adı altında askeri yönde aranmıştı. 

Avrupa’daki değişikliklerin dayandığı ekonomik etkenlerin niteliği üstünde ise 
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durulmamıştı. Bu tutumun bir davranış biçimi ve alışkanlık olarak 19.yüzyıl içindeki 

batılılaşma sürecinde, hatta daha sonraları da devam ettiği görülmektedir. (Sencer, 

1969) 

 

‘Batı etkileri ‘ adı altında özetlenen yabancı etkiler, Avrupa devletlerinin elçileri, 

mühendisleri, tacirleri, eğiticileri ve sanatçıları tarafından İstanbul’a taşınırken, tek taraflı 

değildiler. Osmanlı devlet yönetiminin ileri gelenleri gittikleri yerlerde gördükleri fiziksel 

çevreyi anlatan yazılarıyla, batılılaşmayı yönlendirmiş sayılmalıdırlar. 18. yüzyılın başlarından 

itibaren askeri yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla gelen Comte de Bonneral (Humbaracı 

Ahmet Paşa) gibi uzmanlar yanında Türklerle ilgilenen sanatçıların yeri de önemli olmuştu. 

Elçiliklerce çağrılan ya da kendi girişimleriyle gelen sanatçılar, Osmanlı başkentine, örneğin 

batılı resim sanatını getirirken, Osmanlı yaşantısının da Avrupa’da tanınmasını sağlamış 

oluyordu. (Denel, 1982)  

 

1789–1807  III. Selim döneminde tam olarak batıya yönelmenin yanında bilim ve 

sanat alanındaki atılımlar da hızlanmıştır. Dış etkilerle ve yönetimin gayretiyle 

benimsetilmeye çalışılan batılılaşma, yapı alanında 19. yüzyılın başlarına kadar 

sarayda ve yönetimde söz sahibi kimselerin yaptırdıkları binalarda görsel 

değişiklikleri, çoğunlukla batılı biçimlerin Osmanlı tasarım kalıplarına uyarlanması 

ve yorumlanması şeklinde etkilemiştir. 

 

Batılılaşmanın çevre üzerine etkileri 18. yüzyıl içinde, genellikle yeni motif ve 

şekillerin ithal edilerek kullanılmasıyla ortaya çıkmıştı. Geleneksel tasarım 

yaklaşımlarına uyarlanan batılı şekillerden sonra, mekanlarda ve cephelerde yeni 

şekillenmelerle tasarım kalıplarının değişmesi gerçekleşmişken, 19. yüzyılda yoğun 

olarak giren etkilerle ve batılı seçmeci mimarinin olduğu gibi uygulanmasıyla, 

İstanbul’da da neoklasik mimari özellikler yaygınlaşmıştır. (Denel, 1982)  

 

18. Yüzyıl sonunda İstanbul’daki mimarlık ortamına Avrupa'dan bir yenilik rüzgarı, 

“Art Nouveau Akımı” gelir. “Art Nouveau” terimi, Fransızca bir tamlama olarak 

“Yeni Sanat” anlamına gelmektedir. Söz konusu akımın ilk filizlenmesi İngiltere'de 

dergi illüstratörlerinin çalışmalarıyla başlamıştır. Kısmen İngiltere'nin Gotik 

geleneğinden veya Rönesans resmi öncesinden destek alan bu akım, endüstrinin 

getirdiği sıradanlıklara karşı daha seçkin bir sanat yaratmak amacını taşımaktaydı. 
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Gelişerek yüzyıl sonunda Art Nouveau adını alan bu yeni  akım,  tüm dünyada 

yayılmaya başladı. (Batur, 2003) 

 

Uygun tarihi koşulların ürünü olarak İstanbul'da özgün bir gelişme gösteren Art 

Nouveau akımının İstanbul'daki en önemli tasarımcısı Saray'ın da mimarı olan ünlü 

İtalyan mimar Raimondo D'Aronco'dur. 

 

Onun ünlü Maison Botter binası, İstiklal Cad. 473, İstanbul'da tarihi bilinen en eski 

Art Nouveau yapısıdır. (Şekil 4.2) Burası, padişahın da moda danışmanı olan, 

M.J.Botter'in ünlü modaevidir. İstiklal Caddesi'nin Tünel'deki başlangıcından hemen 

sonra konumlanan yapı, bugün çok hırpalanmış da olsa mimari önemini hala 

duyumsatan bir tasarım olarak ayaktadır. (Batur, 2003) 

 

   

Şekil 4.2. Botter Apartmanı, Mimar: Raimondo D’Aronco, 1900 – 1901, İstiklal Caddesi 

 

“18. yüzyılda Avrupa mimari ve dekoratif etkilerinin ülkeye sokulmuş olmasıyla, 

İstanbul’un batılılaşması önce yapı ve inşaat alanında ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Avrupa’dan getirilen mühendisler, batı mimarisinden esinlenmiş büyük askeri 

kışlalar ve yüzyılın sonunda III. Selim tarafından kurulan kışlanın yakınında 
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Selimiye gibi bir mahallenin meydana gelmesi, batılılaşmanın ilk fiziksel görüntüleri 

olmuştur.”(Kuban, 1969) 

 

Önceki dönemlerde saraya mensup kişilerin yaptırdıkları binalarda görünen bazı batı 

etkileri diğer konulara da yayılmaya başlamıştı. Eğlence ve gezintiyi seven 

Padişahın peşinden Haliç’ten başka Boğaziçi’ne de yayılan erkanın evleri ve 

bahçeleri, ‘Boğaziçi Devri’ olarak adlandırılan bir dönemin başlamasına neden 

olmuştu. Önceki yüzyıl yerleşmelerinde Boğaz’ın her iki kıyısında da Türk ve 

gayrimüslim mahallelerde inşaatlar ve yerleşmeler artmıştı. III. Selim’den sonra da 

19. yüzyıl boyunca Boğaziçi’nin itibarı artarak sürmüştür. (Denel, 1982)  

 

18. yüzyıl sonlarında, başkent yaşamında etkileri büyük olan elçilikler, sonraları 

yazlık binalarıyla Büyükdere’ye yerleşirken, Boğaziçi’nde etnik kompozisyon 

karışmaya başlamıştır. Bu dönemde banliyö denemezse de, yazlık sayfiyeler ortaya 

çıkmaktadır. Anadolu yakasında Üsküdar civarı Asya ticaretinin konaklama merkezi 

olarak çok eskiden beri önem kazanmıştır. Bunların karşısında sur içi yerleşmelerini 

içeren İstanbul tarafı, gene de Galata’ya göre nüfus ağırlığını korumaktadır. Fakat 

yarımada dışı iskan oranı değişmeye başlamış, daha geniş bir alana yayılan diğer 

bölgelerin nüfus ve yoğunluk artışı, Galata bölgesine göre daha az olmuştur. 

 

18. yüzyıl içinde Haliç ve Boğaziçi’nin her iki kıyısında yerleşmeler kendi içlerinde 

de yoğunlaşıp, buralardaki ‘köy’ lerin yaşamları kendi içlerine kapanık olmaktan 

kurtulup, kent yaşamına katılmaya başlamıştı. (Kuban, 1970) 

 

 15. yüzyıldan beri inşaat eylemlerini oldukça tekdüze sürdüren örgütler ve kişiler, 

toplumun diğer kesimlerinde görülen değişimin içine 19. yüzyıl başlarında girdiler. 

Bu değişim sosyo–ekonomik nedenlerden etkilenmiş olsa da, batıdan doğrudan ve 

dolaylı olarak gelen zorlamalarla hızlanmış, Tanzimatın ilanından sonra kesin 

kurallara bağlanmak istenmiştir. Geleneğin bırakılarak, yazılı hükümlere uyulma 

girişimleri bu dönemde görülür. Çok sık olan yangın ve ayaklanmalarla tahrip olan 

yerlerin yeniden yapımı, batılı uzmanların ve batılı görüşü benimseyenlerin etkisiyle 

yolların genişletilmesi ve yeni yollar açılması sırasında beliren istimlak ve inşaatlar, 

batılılaşmanın getirdiği bayındırlık eylemlerinden başka görkemli bina yaptırma 

çabaları ve şehri imar ederek güzel görünmesini sağlama isteği gibi nedenler, 
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özellikle son yüzyılın ortalarında inşaat işlerini oldukça yoğunlaştırmıştı. Bu işleri 

yürüten kişilerin birbirleriyle, resmi makamlarla ve toplumla ilişkileri, padişah 

fermanıyla denetlenirken, düzenli kuralların uygulanmasına geçilerek, bir dizi 

Ebniye Nizamnamesi (1848–1849) ve kanunuyla, belediye nizamnameleriyle, 

istimlak, kat ve yol genişliğini içeren ve sur dışında yapılacak imarla ve bütün 

bunları denetleyecek zabıta talimatnameleriyle ilgili kararlar çıkartıldı. (Nuri – 

tarihsiz) 

 

Aynı nizamnamde,  17. bende göre kargir ve ahşap binaların çatı saçakları ve kapı 

üzerlerine eklenen saçaklar, üstleri saç kaplı olarak 18 parmak (0,54 m.) 

taşabilecekti. 18. bendte, ev mutfaklarının, dükkan ve han odalarının ocak bacaları, 

demir hatıllı ve tuğladan, ‘halis harçla’, çatı üstünden en az 2 sıra (1,5 m.) yüksek 

olması, ahşap konutların orta katına mutfak yapılmaması belirtilmiştir. 20. bentte, 

çamaşır sermek için tahtaboş inşa edeceklere demir kirişli, saç döşemeli ve etrafı saç 

kaplı olmak üzere izin vereceği belirtiliyordu. Bunu tamamlayan 28 zilhicce 1264 

tarihli Ebniye beyannamesinde kargir ve ahşap binaların tüm özellikleri saptanmıştır. 

Demir ve bakır hatıllı, tümü olamazsa köşeleri kesme taştan, su yalıtımı iyi yapılmış 

inşaat, dayanma süresiyle anlatılmaktadır. Taş yapılarda, sırasıyla, sağlam küfeki 

taşının hemen, siyah taşın 3 yılda, kumlu kireç harcın 7 yılda sağlamlaşacağı 

nedeniyle taş inşaatta harca kum katılmaması öneriliyordu. Tam kargir yapıların, 

gövde duvarlarının kesme taş ise 15 arşın(~11,5 m.) yüksekliğe kadar 1 arşan(0,758 

m.) eninde, iki taraf kesme taş, içi yığma duvar ise 1 arşın 18 parmak (1,3 m.) eninde 

olması istenmiştir. (Denel, 1982) 

 

19. yüzyılın ortalarında birçok binanın inşasına girişildiği halde, imar işleri kent 

boyutlarına oranla kısıtlı kalmış, yeni inşaat yer yer kent ile bütünleşememişti. 

Ancak 1866 yılında devletin yönetim kadrosundakilerin dikkatini çeken bu durumun 

düzeltilmesi için yeni bir girişimde bulunulmuştu. Bu tarihte Reşit Paşa, Fuat Paşa 

ve Ali Paşa gibi Tanzimatın ileri gelen, söz sahibi kişileri Avrupa kentlerini görmüş, 

İstanbul’un imar, düzen ve temizlik bakımından eksikliğinin farkına varmışlardı. 

Ayrıca, kısa zaman önce yaşanan Hocapaşa yangını sonunda İstanbul’un büyük bir 

kısmı yanarak açılmış olması da bu kimselerin yapacağı düzenlemelere olanak 

hazırlamıştı.  
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Etkili kişilerin söz sahibi olmaları ve yangının tanıdığı olanakların da anlaşılmasıyla 

Bab-ı Ali tarafından bir komisyon kurularak öncelikle Hocapaşa yangını ile açılan 

yerlerde yolların düzeltilmesi, daha sonra gerekli olan diğer yolların açılma ve 

genişletilmesi yoluna gidilmişti. ‘Islahat – ı Turuk Komisyonu’ adını alan bu imar 

heyeti belki de faaliyeti en etkili olan başarılı bir çalışma ortaya koymuş, 1869’da 

görevini belediyeye devretmişti. (Denel, 1982) 

 

Komisyonun görevleri arasında, yangından sonra Divan yolunun açılması (Şekil 

4.3.), yangın yerinde evlerin ahşap yerine kargir yapılması, yolların genişletilmesi, 

Hocapaşa’dan Kumkapı’ya kadar uzanan yangın yerinde yeniden düzenlenme 

yapılması konuları vardı. Gerekçe olarak da yolların çok dar, eğri ve yokuş olmaları 

nedeniyle yangın söndürücülerin girmesi bir yana, yananların can ve malının 

kurtarılmasının bile zor olduğu ileri sürülüyor, aynı zamanda temizlik, düzen, 

zabıtanın girip denetlemesine olanak vermek için yolların düz açılması ve ahşap 

konut yaptırılmaması isteniyordu.  

 

 

Şekil 4.3. 19.yüzyılda Divan Yolu  

 

“ Tanzimatın ilanından II. Meşrutiyete kadar uzanan dönemde; (1837–1905) kentin 

gelişmesi, büyük yangın alanları ve yerleşmeye açılacak alanlar için yapılan mevzii 

planlar ve Ebniye Nizamnameleri ile yönlendirilmeye çalışılmıştır. III. Selim 

zamanında başlamış olan batı anlamında şehircilik uygulamaları, II Mahmut 

zamanında Moltke tarafından hazırlanan genel bir plan ile sürmüştür. Böylece 
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tanzimatla beraber şehirlerin de düzenlenebileceği fikri uygulama alanına 

konmuştur.” (Keskin, 1993) 

 

“Moltke, 1837–1842 yıllarında İstanbul’un bir haritasını hazırlamış ve bu harita 

üzerinde hem mevcut durumu göstermiş hem de imar kararlarını belirtmiştir. Bu 

plandaki önemli kararlar arasında; İstanbul’da yapılacak olan binaların kagir olması, 

ahşap ev yapılmaması, geniş geometrik olması gereken yollar arasında hiyerarşi 

kurulması, çıkmaz yolların yapılmaması, mümkün olan yerlerde meydanlar açılması 

ve yollar üzerinde yapılacak binaların 3 katı geçmemesi sayılabilir.” (Aru, 1993; 

Tekeli, 1993) 

 

“19. Yüzyılın ilk yarısında Pangaltı, Nişantaşı ve Akaretler’de büyük gelişmeler 

olmuş ve 1913 yılında Şişli’ye kadar uzanan elektrikli tramvay, bu yönde gelişimin 

hızlanmasına neden olmuştur. Ayrıca bu yüzyıl boyunca; Avrupa yakasına oranla 

daha yavaş gelişen Anadolu yakasına demiryolu, gar, liman tesislerinin katkısıyla 

gelişimin hızlandığı görülmüş ve Üsküdar ile Kadıköy arasında kalan kısımlar 

yerleşme alanı olmuştur. Bu dönemin görece lüks konut alanları olan sayfiye 

yerleşimlerini içeren Kalamış, Fenerbahçe, Kızıltoprak ve Erenköy mevkilerinde 

mahalleler gelişmiştir.” (İBŞB, 1995) 

 

19. yüzyıl ortalarında yenileşme oldukça, yoğunluk da artmaktaydı. 1852’ye 

gelindiğinde, Beyoğlu’nun üst kısımlarında “çokkatlılaşma” gözlemlenebiliyordu. 

Çoğunlukla varlıklı ailelerin yaptırdıkları, nizamname maddelerinden yararlanılarak 

ortaya çıkmış olan yüksek, iki veya üç katlı birimler öncelikle, yapısı henüz 

değişmemiş olan aileye hizmet etmişlerdir. Bunlar yeni imar durumu ile geleneksel 

doku içinde apartmanlaşma sayılmasa da yüksek yapıya geçişi yaklaştırmışlardır. 

 

Özellikle Galata–Pera’da ortaya çıkan fiziksel çevreye, yığılan nüfusun ve 

ekonominin spekülatif baskısını karşılamak üzere, 19. yüzyılın ortalarından itibaren 

zaten kagir yapıların çokluğu ve batıya dönük ilişkilerle hazır olan bu bölgede 

yapılar yenilendikçe, doğal olarak çok katlı binalar gelişmiştir. Beyoğlu üzerinde ve 

yan sokaklarında 19. yüzyılın son çeyreğinden günümüze kalmış olan apartmanlar, 

sözü edilen yeni işlevleri içeren ticaret yapıları ile karışık olarak yerleşmiştir. 

(Denel, 1982) (Şekil 4.4.), 
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Şekil 4.4. İstiklal Caddesi, Beyoğlu 

 

İstanbul’a özgü bir başka çözüm, 19. yüzyılın son çeyreğinde konut sorununa 

bulunan sıra evlerdir. Çoğunluğu bugün konut alanı olarak önemini yitirmiş yerlerde 

görülen bu yapı grupları,  orta sınıfın konutu olarak, müslüman ve gayrimüslim 

tüccar, küçük esnaf ve sanatkarlarla memurların gereksinimini karşılamak amacıyla 

yapılmıştır. Çok sayıda konutu içeren dizilerle belirli bir kesimin konut gereksimine 

çözüm aramak batılı bir yaklaşım olduğu kadar, bazı dizilerin ‘Vakıf Mülkü’ olarak 

inşa edilmeleri ile de yerel bir çözüm olmuşlardır. En belirgin örneğinin olduğu 

Akaretler dizilerinde, mimari biçimlerde korniş ve korniş altı şekillenmeleri, pencere 

kenarları, balkon destekleri gibi ayrıntılarda batılılaşmanın getirdiği motifler ve 

cephe bölünmeleri bir sadelik içinde tasarlanmıştır. Cephe düzeni, organik 

gelişmeye olanak tanımayan değişemez ve avlusuz planları ile, görsel bütünlüğü 

olan sokak cepheleri yaratılması, üslup farklılıklarına rağmen kentsel mekanların 

biçimlenmesi bakımından etkili olmuştur. (Batur, Yücel, Fersan, 1979) (Şekil 4.5.) 
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Şekil 4.5. Akaretler, 1870, Beşiktaş (Dülgeroğlu, 1995) 
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19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak büyük kentlerde, özellikle İstanbul'da 

belirli kullanıcı grupları için örgütlü bir konut faaliyetinin yürütülmeye başlandığı 

görülmektedir. Batılılaşma hareketiyle batıdaki örneklerden esinlenerek 

gerçekleştirilen bu konut grupları, imparatorluktan günümüze kalan küçük ölçekli 

toplu konut örnekleridir. 1890 yılında yapılan Taksim Surp Agop evleri ve Sultan 

Abdülaziz tarafından saray mensupları için 1870 yılında yaptırılan Beşiktaş 

Akaretler evlerini, 1918 yılında Aksaray’daki Harikzedegan (Tayyare) apartmanları 

izlemektedir. (Görgülü, 2003) (Şekil 4.6.) 

 

 

Şekil 4.6.  Harikzedegan (Tayyare) Apartmanı, Mimar: Mimar Kemalettin, 1918, Laleli 

 

Mimar Kemaletttin tarafından Fatih yangınında evlerini kaybedenler için yapılan 

Harikzedegan konutları, barındırdığı 124 daire ve 25 dükkan ile zamanının ilk toplu 

konut örneklerinden biri kabul edilmektedir.  

 

Öncelik sırasıyla Galata–Pera bölgesinin, Beyoğlu’nun apartmanlaşması, yer yer 

Beyoğlu’nun uzantıları olan yeni konut alanlarında apartman biçiminde yapılan 

binalar, kentin değişik yerlerinde yapılan sıra evler, geleneksel dokunun ve konut 

birimlerinin yenileşmesi süreci içinde geçiş örnekleri olarak ortaya çıkan yüksek 

yapıların görsel etkilerini izlenebilir boyutlara ulaştırabilmiştir.  
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19. yüzyıl Osmanlı mimarisinde en önemli isimler kuşkusuz Balyan Ailesi olmuştur. 

Ermeni kökenli bu aile, baba, oğul ve kardeşler olarak art arda dört kuşak hassa 

mimarı yetiştirmiştir.  

 

Ailenin ilk kuşak mimarları geleneksel mimarlık anlayışı ile davranırken, 19. 

yüzyılda usta – çırak ilişkisini terkeden aile, çocuklarını Fransa’da eğitime 

göndermiş ve Ecole des Beaux Art biçemini İstanbul’a taşımıştır. (Günay, 2005) 

Balyan imzası taşıyan en önemli yapılardan biri de Dolmabahçe Sarayı olmuştur. 

(Şekil 4.7.) 

 

 

Şekil 4.7.  Dolmabahçe Sarayı, Mimar: Karabet Balyan, 1843–1856, Dolmabahçe 

 

Bu dönem tümüyle yabancı mimarlar eliyle üretilen eklektik üsluplar dönemidir. 

Raimondo d’Aronco, Giulio Mongeri, Barborini, T. Fossati, W.J. Smith, Jachmund 

gibi yabancı mimarlar Osmanlı devleti için ve yabancı şirketler için binalar 

yapmışlar; Rokoko, Art – Nouveau, Gotik gibi üsluplarda binalar bu mimarlar 

sayesinde 19. yüzyılda İstanbul mimarisinde yerini almıştır.  

 

Daha geç dönemlerde İstanbul’da yaşayan levantenler ve yabancıların yaptırdığı 

neoklasik binalar şehir imajında önemli yer tutmuşlardır. Maçka’da İtalyan bir 
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demiryolları mühendisi olan Vincenzo Caivano’nun Mongeri’ye yaptırdığı bu bina, 

konaklardan apartmanlara geçiş sürecinin önemli eserlerinden biri olmuştur. O 

yıllarda nadiren rastlanan asansör, su, havagazı, kalorifer gibi donanımlar bu binada 

mevcuttu. (Şekil 4.8.) 

 

Şekil 4.8.  Maçka Palas, Mimar: Giulio Mongeri, 1922, Maçka 

 

Özelllikle Osmanlı Saray çevrelerinde benimsenen bu yabancı mimar ilgisi çeşitli 

tepkilere de sebebiyet vermiştir. Devletin giderek toprak kaybetmesi, tüm iktisadi 

yapının azınlıklar aracılığıyla batı devletleri tarafından denetlenmesi, mimari 

düşünceyi de etkileyen ulusçu düşüncelerin gelişmesine kaynaklık etmiştir. 

 

Nasır’a (2004) göre Osmanlı mimarlarına yeni yapım tekniklerini ve Avrupa’nın 

mimari üsluplarını öğretmek için bir okul kurulması gereği 19. yüzyıl başında 

duyulmuş, ancak Güzel Sanatlar Akademisi (Sanayi–i Nefise Mektebi) 1883 yılında 

kurulabilmiştir. Bu bağlamda, Güzel Sanatlar Akedemisi’nin de kurulmasıyla 

başlayan ulusçu, bölgeci ve yöreselci mimarlık eğitimi ve akımları Cumhuriyet 

öncesinde İstanbul ve Anadolu’da serpilmiş, bir ulusal sermaye birikimi olmadığı 

için devlet eliyle yaptırılan binalarla sınırlı kalmış ve Cumhuriyet sonrasında da 

Ulusal Mimarlık olarak adlandırılan akımın öncüsü olmuştur. 

 

Gayrimüslim mimarlar tarafından yapılan batı taklidi mimariye karşı ilk tepki olarak 

öne sürülen, I. Milli Mimarlık olarak da adlandırılan dönemin iki ünlü ismi; Mimar 

Kemalettin ve Vedat Tek, batı mimarlığını bilmekte, aynı zamanda yeni mimarlık 
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dilini de geliştirmektedir. Bu akım, tek bir üsluba dayanmamakta, bir yandan 

Selçuklu ve yöresel mimari öğelere gönderme yaparken, diğer yandan oryantalist 

etkiler açıkça görülmektedir. (Günay, 2005). (Şekil 4.9.) 

 

 

Şekil 4.9. Vedat Tek Evi, 1913–1914, Teşvikiye 

 

 Hasol (2003), bu dilin “eski dilsel yapılardan alınan geniş saçaklar, kubbe, sivri 

kemer, sütun, çıkma mukarnaslı başlık, çini kaplamalar” gibi yapı öğelerinden 

oluştuğunu belirmekte, yabancı etkilerden arınmayı amaçlayan bu çalışmaların aynı 

zamanda yerel seçmeciliği de özendirdiğini ifade etmektedir. Yavuz’a (1981) göre 

ise yapılar ulusal gururu okşayacak biçimde düzenlenmekte ve Osmanlı mimarisinin 

yapı öğelerinden yararlanılmaktadır; ancak, “özünde batıdan kaynaklanmış bir 

mimarinin, imparatorluktaki yozlaşmaya yalnızca biçimsel bir tepki gösterebildiği 

açıktır”. Her ne kadar “Milli Mimari” olarak adlandırılsa da bu dönemde ortaya 

konan binalar, o dönem Avrupa’da da çokca yapılan geçmiş dönem mimarlığının 

günün şartlarına uyarlanmasının Osmanlı’daki şeklidir. Bu yanıyla milli bir akım 

olmaktan ziyade ulusal akımların yorumu olarak da görülebilir. 

 

“Cumhuriyetin ilk yılarındaki yeni bir ulus yaratma çabalarının da katkısıyla gelişen ulusal 

mimarlık hareketi, ileri dönük atılımlar yapmaya hazırlanan yeni Türkiye bünyesinde 

gereğinden fazla tarihe dönük bulunduğundan, yerini o yılların geçerli uluslararası biçimleme 

yöntemlerine terkederek görevini tamamlamıştır.” (Yavuz, 1981) 
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Cumhuriyet Döneminde yaşanacak Batılılaşma reformları doğrultusunda değişecek 

üst sınıf ev kültürü ve aile yaşamının dönüşümüne kaynaklık edecek gelişmeler 1. 

Tanzimat dönemlerine uzanır. 1. Tanzimattan başlayarak İstanbul’un bürokrasi ve 

ticaretle uğraşan seçkinlerinin evlerinde yalnızca Avrupa (özellikle de Fransız) 

kültürünün sofra görenekleri, burjuva terbiyesi, giyimi, zevkleri, mobilyalarının 

yanısıra Avrupa’nın aile, evlilik ve ev yaşamı kavramları da benimsenmiştir. En 

önemlisi aile içinde karı – kocanın birbiriyle arkadaşlığının, çocuk sağlığı ve 

yetiştirme biçimlerinin vurgulandığı bir “demokratikleşme” gözlemlenmeye 

başlamıştır. 1923’te Cumhuriyet ilan edildiğinde, İstanbul’da geleneksel geniş aile 

yerine, çekirdek aile kavramı çoktan benimsenmeye başlamıştı; en azından genel 

konut mekanı bağlamında bu böyleydi., hatta iyi hallilerin evlerindeki harem–

selamlık ayrımı geçmişte kalmıştı. (Behar ve Duben, 1991) 

 

“Tanzimat sonrası İstanbul Efendisi, şık giyimli, son derece zarif, süzülmüş bir kişiliktir. 

Gösterdiği tepkilerde ölçülü, yolsuzluklardan uzak duran, sakin bir yapısı vardır. Eskiyle 

karşılaştırıldığında aile bireyleri konusundaki değer yargılarının değişmiş olduğu farkedilir; 

kadınlar “alafrangalık” gereği okutulmakta; evlere yabancı “mürebbiyeler” dil, müzik, dans ya 

da “adab-ı muaşeret” dersleri vermektedirler. Evlerde roman ve gazete okunmakta; partiler 

düzenlenmektedir. Kullanılan eşyaların bir kısmı Batıdakilerin aynısıdır. Büyük evlerde, 

konaklarda, tüm öykünmeciliğe karşın Batı’nın “alaturka” bir yorumu gibidir. Başkentin o 

günlerindeki ortamında yetişen ince zevkli, efsanevi bir biçimde yaşayan İstanbul Efendisine 

sonraki dönemlerde rastlamak olanaksızdır. Nitekim bu dönem konutları, konaklar da içlerinde 

yaşayanlar gibi Doğu ve Batı’nın eşi olmayan bir birleşimidir.” (Dener, 1996) 

 

Mekanlar, kökeni Asya olan merkezi plan şeması esas alınarak kurulmuş; yapım 

sistemi, iç ve dış süslemeler ve kullanılan eşya ise gerek yerli, gerekse de Batılı 

üsluplardan etkilenmiştir. O yıllarda İstanbul’da yaşayanlara benzer biçimde mimari 

de, iyi kaynaşmış bir birleşimdir. Bundan sonra, özgün bir mekan anlayışı 

geliştirilememiş bu konuda Batı’dan gelen etkiler daha güçlü olmuştur. 

 

Taşra kentlerinde, yeniden yapım için neden olmadıkça, 19. yüzyıl içinde konut 

dokusu geleneksel niteliğini korumuştur. Ancak 1877 Vilayet Belediye Kanununun 

maddeleri uyarınca, örgütleşmiş yerel yönetimler işlerlik kazandıktan sonra yapılan 

uygulamalarla, yenileşmeler farklı bir nitelik sergileyebilmiştir. (Denel, 1982) 
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4.2.  1923 - 1950 Dönemi Konut Mekan Değişimi 

1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, savaşlardan yorgun ve yıkılmış bir ülke 

devralınmıştı. Böyle bir mirasla birlikte gelen konut stoğunun durumu da hiç 

şüphesiz genel görünüme uygun nitelik taşımaktaydı. Cumhuriyetin ilk yılları konut 

yapımı açısından durgunluk gösteren dönemlerdi. 

 

Bu durgunlukta gerek yeni yeni gelişen milli burjuvazinin kaynaklarının sınırlı 

olmasının, gerekse de bina yapımı için gerekli olan malzemenin büyük kısmının 

ithal edilmesi zorunluluğunun etkileri bulunmaktaydı. Bu durgunluğu aşabilmek, 

büyük bir problem olan konut açığını kapatabilmek için devlet çeşitli destekler 

oluşturdu. Konut yapanların, emlak vergisinden ve ithal edecekleri yapı malzemeleri 

için gümrük vergisinden muaf tutulmalarını öngören yasalar bu politikaların 

gerçekleştirilmesine yönelik önlemlerdi. 

 

Bu yıllar gecekondu, dar gelirli konutları, işçi konutları, inşaat sektörünün 

canlandırılması gibi kavramların ülke gündemine geldiği yıllar oldu. Daha sonraları 

giderek çözümsüzleşen konut sorununun doğuşu da bu yıllardaki yasal tedbirlerin 

yetersizliğinden ve yanlış uygulamalardan kaynaklanıyordu. 

 

“Cumhuriyetin ilk yıllarında seçkin kesim bir önceki dönemde olduğu gibi Beyoğlu, 

Taksim, Şişli, Nişantaşı, Kadıköy gibi itibar gören semtlerde oturmayı yeğliyordu. 

Bu bir itibar sorunuydu. Bu semtlerdeki konutlar, dört beş katlı ve kagirdi. Hemen 

hepsinde elektrik, su, havagazı ve kalorifer donanımı, asansör vardı. Batı’dakilerden 

farksız olan bu konutlara çağdaş olarak bakılıyordu. Oldukça geniş bir alan üzerine 

kurulan konut planları incelendiğinde büyük davet ve toplantılar için ayrılan abartılı 

büyüklükteki oturma odaları, yemek salonları ve hizmetkar ve servis odaları ile 

konutların dönemin varlıklı iş adamlarının yaşamını yansıttığı görülür. Gelir durumu 

iyi olan İstanbullu aileler bu konutlarda, “uygar” bir yaşam sürdürmekte, 

Cumhuriyetin yeni seçkinlerinin “Osmanlı ile ilişiği olmayan” davranış biçimlerini 

sergilemekteydiler”. (Dener, 1996) 

 

 1923–1950 arasında geçen bu dönem konut üretimi açısından büyük patlamalara 

sahne olamasa da yapılan kanuni düzenlemelerle daha sonraki dönemler için ciddi 
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bir altyapıyı hazırlamış oldu. Bu dönemi daha iyi anlayabilmek için yapılan 

düzenlemeleri ve olayları yakından incelemek gerekir. 

 

1926 - 1929 

844 sayılı yasa: 20 milyon sermayeli Emlak ve Eytam Bankasının kurulmasını 

sağladı. Yeni inşaata ve mevcut binalara ipotek karşılığında kredi verilmesi 1946’ya 

kadar devam etti. 

 

“Türkiye’de konut üretmek amacı ile ilk kurulan organizasyon 1926 yılında hayata 

geçen Emlak ve Eytam Bankasıdır. 1946‘da statüsünü değiştiren yasa ile Türkiye 

Emlak Kredi Bankası adını almış, 1946–1980 yılları arasında üretilen yaklaşık 

400.000 konuta imza atmış, ancak yaşanan son ekonomik krizle fona devredilerek 

yok olmuştur.” (Görgülü, 2003) 

 

Türk Yüksek Mimarlar Derneği (sonraki adıyla Türk Yüksek Mimarlar Birliği) 

Ankara’da kuruldu. Bu kurum Cumhuriyet Dönemi içinde ilk mimarlar örgütüdür. 

 

1035 sayılı mimarlık ve mühendislik hakkındaki yasa kabul edildi. (Mimarlıkla ilgili 

ilk yasa) 

 

Alman mimarlar Ernst Egli ve Avusturyalı mimar Clemens Holsmeister. Türkiye’ye 

geldi. Bu mimarlar Cumhuriyet Dönemi içinde dışardan çağrılan ilk yabancı 

mimarlar oldu. 

 

1930 – 1935 

1930 ve 1940’lı yıllar boyunca batıda kübik mimarlık olarak adlandırılan binalar 

üretilmekte ve Hollanda‘da DeStijl, İtalya’da fütüristler, Sovyetler Birliği’nde 

konstrüktivistler tarafından geliştirilen bu akımlar, Almanya’da Bauhaus Okulu’nda 

ve Fransa’da Le Corbisier’in ürünlerinde kendisini göstermektedir. Mimarlığı cephe 

plastikçiliğinden kurtarmayı ve arı bir dil geliştirmeyi amaçlayan bu çalışmalar 

Türkiye’de ilk defa Ernst Egli ile Devres Villası’nda uygulandı. (Şekil 4.10.) 
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Şekil 4.10. Ragıp Devres Villası, Mimar: Ernst Egli, 1932, Bebek (Aslanoğlu, 2001) 

 

Aslanoğlu’na (2001) göre geçmiş mimarlığın geçersizliğinin anlaşılması kadar, 

güncel olma, dışa açılma ve yabancı mimarlara kendini kanıtlama gibi sebeplerle bu 

akım Türk mimarları arasında da yaygınlaştı. 

 

Mimarlık camiası 1930’lu ve 40’lı yıllarda uluslararası üslubu benimsemiş ve 

süslemeden arınmış yalınlık, biçim – işlev birliği, iskelet sistemin getirdiği 

olanaklarla ilk ulusal mimarlık tutumundan tümüyle farklı bir anlatım bulmuştur.  

 

İstanbul İmar Müdürlüğü “İmar Bürosu” adıyla kuruldu. Herman Elgötz, Alfred 

Agache ve H. Lambert İstanbul imar planı için plan ve rapor hazırlamaları amacıyla 
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çağrıldılar.  Elgötz’ün proje ve raporu ilkeleri bakımından kabul edildi. 1935’te 

İstanbul’un bir bütün olarak batı anlayışı içinde yeniden planlanması çabaları bu 

dönemde başladı. 

 

2497 sayılı yasa: Belediyelerce yapılacak kamulaştırmalar ile ilgili yasadır. 

Belediyelerin yasaları ile yüklendikleri görevleri yapmak için beldenin ve belde 

sakinlerinin ortak medeni, sıhhi ve bedeni gereksinimlerini düzenlemek ve korumak 

üzere kamulaştırma yapabileceğini belirten ve vergi değerini kamulaştırmaya esas 

alan yasadır. 

 

Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünde Sedat Hakkı Eldem yönetiminde 

“Milli Mimari Seminerleri” kuruldu. Böylece geleneksel Türk mimarlığının bilimsel 

araştırılması başlamış oldu.  

 

II. Milli Mimari olarak adlandırılacak dönemin temellerini oluşturan bu çalışmalar 

boyunca Eldem, üniversitede özellikle eski İstanbul ve Bursa evlerini incelemeye 

almış ve İstanbul’da yaptığı yalı denemelerinde eski Türk evinden yararlanmıştı. 

(Günay, 2005)  

 

1699 tarihli Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı Türk mimarlığı açısından günümüze 

ulaşmış önemli yapılardan biri olmakla beraber, her ne kadar konut olmasa da 

Eldem’in II. Milli Mimari’nin simge yapılarından biri olan Taşlık Kahvesi’ndeki 

yorumunun kaynağıdır. (Şekil 4.11. ve Şekil 4.12.) 

 

 

Şekil 4.11. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, 1699, Anadoluhisarı 
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Şekil 4.12. Taşlık Kahvesi, 1948–1950, Mimar: S. H. Eldem, Maçka 

 

1933 yılında devletçilik dönemine geçilirken, 1. beş yıllık sanayi planı yürürlüğe 

girdi. İlk "Beş Yıllık Kalkınma Planı" içinde konuta yer verilmemiş olmakla birlikte, 

inşaat sektörünün planın gerektirdiği endüstri yatırımlarından ötürü bir canlılık 

kazandığı görülmekteydi. Bu yıllar "ucuz konut" kavramının mimarlık 

terminolojisine girdiği yıllardı. Avrupa'daki çağdaş akımlardan etkilenen genç 

mimarlarda gözlenen rasyonel–fonksiyoncu eğilimler, yeni ucuz konut tiplerinin 

araştırılmasında da izlenmekteydi. Mimar Seyfettin Nasih'in Ankara için düşündüğü 

ucuz sıra ev projeleri bu eğilimin tipik örnekleriydi. Nasih bu çalışmalarında başka 

meslektaşları gibi çağın öncü stili Bauhaus ustalarının izinde, seri halinde üretimin 

sağlayacağı maliyet düşüşünü vurgularken, dizaynında da aynı etkileri yansıtıyordu. 

Ancak bu düşünceler proje aşamasında kalırken, büyük kentlerde apartman yapımı 

hızla artıyordu. Yüksek gelir grubundaki bürokratlar, tüccarlar ve sanayicilere ait 

olan bu yeni konutların gelişimi ve dar gelirliler için etkili bir eyleme girişilmemesi 

ile konut sorununda dengesizlikler meydana gelmiştir. (Alsaç, 1976) 

 

Büyük ölçekte ucuz konut yapımında engeller ortaya çıkmaktaydı. Spekülatörlerin 

arsa fiyatlarını yükseltmesinin yanı sıra temel inşaat malzemelerinin ve özellikle 

çimentonun fiyatındaki artışlar üretimi kısıtlamaktaydı. Yabancı sermayenin 

kurduğu bu kartelin denetimi altında bulunan çimento üretiminde fiyatlar 

Avrupa'daki fiyatın 2 veya 3 katı yüksekliğinde tutulmuştu. Benzer bir durum konut 

kiraları ile ilgili olarak ortaya çıkmıştı. Konut darlığı nedeniyle artan konut 
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kiralarının dondurulmasına ilişkin bir yasa çıkarılmasına karşın, kiraların artışı 

devam edegelmişti. Kiraların yükselmesi de konut sıkıntısı karşısında kooperatifler 

kurulmaya başlanmıştır. Bunların ilki 1935'te Ankara'da kurulan Bahçelievler Yapı 

Kooperatifiydi. (Sey, 1998 ) 

 

Şehirci Martin Wagner ile Ernst Reuter Türkiye’ye geldi. Martin Wagner’in İstanbul 

ile ilgili analiz çalışması başladı. 

 

Bu yıl yapılan binalar arasında Üçler Apartmanı’nın ilk betonarme karkas 

örneklerden biri olması nedeniyle önemli bir yeri vardır. (Şekil 4.13.) 

 

 

 

Şekil 4.13. Üçler Apt., Mimar: Seyfi Arkan, 1935, Ayaspaşa (Aslanoğlu, 2001) 
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1936 - 1940 

Bu dönemde (1936), Adil Denktaş tarafından yapılan Tüten apartmanı, Gümüşsuyu 

Caddesi’nde Üçler apartmanından sonra yapılan diğer bir önemli örnek olarak öne 

çıkmaktadır. Yapıldığı dönemin dünyada ki mimari anlayışını yansıtan bu bina, 

cadde boyunca pek çok örneği olan neo klasik binalar arasında özel örneklerden 

biridir. (Şekil.4.14.) 

 

Döneminin genel mimarlık özelliklerine sahip olan yapının cephesinde, 

yuvarlatılmış köşeler, yatay olarak uzanan ve yarım daire olarak sonlanan pencereler 

ve bu yuvarlatılmış yatay hatları belirginleştiren beyaz bordürler dikkat çeker. 

Ayrıca, pencerelerin yuvarlak bitimlerinin uçlarına, işlevsel olmayan ancak dış 

etkiyi güçlendiren, birer dairesel açıklık yerleştirilmiştir. 

 

                      

Şekil 4.14. Tüten Apt., Mimar: Adil Denktaş, 1936, Ayaspaşa (Aslanoğlu, 2001) 

 

Devlet bütçesinden memur konutları yapımı amacıyla ödenek ayrıldı. İlk uygulama 

gümrük memurları için yapılan konutlar oldu. 

 

3710 sayılı belediye kamulaştırma yasası çıktı. 

 

Türkiye Demir–Çelik İşletmeleri kuruldu. (görevleri arasında: her türlü ham demir 

ve alaşımlar, pik, çelik döküm ve mamülleriyle demir ve çelik ham madde 

mamülleri üretmek ve yapmak bulunuyordu) Karabük Demir – Çelik fabrikalarının 
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kurulmaya başlaması yine bu dönemde gerçekleşti. Bina yapının önemli 

bileşenlerinden çeliğin, yerli kaynaklarla üretilmesi, sektör için önemli ilklerden 

biriydi. 

 

İstanbul Belediyesi imar planı ile ilgili olarak Fransız şehircilik uzmanı Henri Prost 

ile 1950’ye kadar sözleşme yaptı. Henri Prost planının ilk uygulamalarından biri 

olan İstanbul Eminönü alanının düzenlenmesi, Cumhuriyet döneminde İstanbul’da 

yapılan ilk büyük ölçekli imar hareketi oldu. Prost döneminde yapılan imar 

hareketleri arasında sanayi bölgelerine ayrılacak bölgeler önemli bir yer teşkil 

ediyordu. Bu plana göre Atatürk Köprüsü’nden itibaren Haliç kıyıları boyunca 

kuzeye doğru uzanan kısım sanayi alanı olarak onandı. 

 

Ancak mevcut bilgilerimize göre, İstanbul’daki sanayi faaliyetlerinin bugünkü 

dağılışını etkileyen ilk kanun, 24.4.1930 tarih ve 15593 sayılı “Umumi Hıfzısıhha 

Kanunu”’dur. Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 268’nci maddesine göre, “civarda 

ikamet eden halkın sıhhat ve istirahatini ihlal eden müessese ve atölyeler, kanunun 

neşrinden itibaren resmi müsaade istihsal edilmeksizin açılamaz.” Aynı kanunun 

269’uncu maddesi ise atölyeleri birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere üç sınıfa 

ayırmaktadır: “Birinci Sınıf, hususi meskenlerden behemedal uzaklaştırılması icap 

etmekle beraber müsaade verilmeden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve 

istirahatleri üzerine gerek tesisatların ve gerekse  vaziyetleri itibariyle bir mazarrat 

yapmayacağını kanaat usulü için tetrikat yapılması iktiza eden müesseseler, Üçüncü 

Sınıf, meskenlerin yanında kalabilmekle beraber yalnız nezarete tabi tutulması icab 

eden müesseselerdir.” (Tümertekin, 1997) 

 

Böylece ilk defa, sanayi faaliyetlerinin dağılışını etkileyecek bazı sınırlamalar söz 

konusu olmuştur. Ancak bir yandan sanayi kollarının bütün tariflerinde açıklık 

olmaması, öte yandan özellikle konutlara uzaklığın takdire kalmış olması, son olarak 

şehrin hızla büyüyerek uzakta olan sanayi kuruluşlarına yaklaşması, hatta 

çevrelemesi, sanayi–konut, daha yerinde bir tanımlamayla sanayi–şehir ilişkisinde 

1930 öncesinden pek farklı bir durum yaratmamıştır. Bu kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce, birçoğu şehrin içinde kalmış olan kuruluşların, şehrin dışına 

çıkarılmasının da mümkün olmaması, eski durumun korunmasına ayrıca yardım 

etmiştir. 
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Bu yolda ikinci aşama sayılabilecek olan Prost’un planı da önemli bir değişiklik 

yaratmamıştır. Yine de, 1937’de Prost’un nazım planında, sanayi alanları olarak sur 

dışında her yer ve Atatürk Köprüsü’nden Haliç kıyıları boyunca kuzeye uzanan 

kısmın tasdiki, önemli bir adımdır. Ancak bu plan fayda sağlamamış ve şehirde 

sanayi faaliyetleri büyük bir serbestlik içinde gelişmeye devam etmiştir. Haliç’teki 

yerleşmelerin kıyı ve deniz ile ilişkisi imalathaneler, fabrikalar ve depolar nedeniyle 

tamamen kesilmiştir. Kıyı kesiminde yer alan imalathaneler nedeni ile bölgedeki 

ticaret yoğun yerleşim bölgesine kaymıştır. (Şekil 4.15.) 

 

 

Şekil 4.15. Haliç’teki sanayi tesisleri 

 

1952’de İstanbul’da sanayi faaliyetleri ilk kez ayrıntılı bir şekilde İmar Müşavirleri 

Heyeti’nce ele alınmış ve heyet önce İstanbul’un sanayi kuruluşlarını gösteren bir 

planın hazırlanmasını sağlamıştır. 1954’de hazırlanan Beyoğlu Nazım Planı’nda da 

şehrin bu kesimindeki sanayi bölgeleri saptanmıştır: 

 

 Mecidiyeköy–Levent arası; 

 Mecidiyeköy–Şişli arası; 

 Bomonti (Bu üç yerde ikinci ve üçüncü sınıf sanayi kurulabiliyordu); 

 Kasımpaşa–Kağıthane deresi arası (bütün sahil boyu); 

 Kağıthane atış poligonu alanı (Gazhane için). 
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Bu son iki alan birinci sınıf sanayiye ayrılıyordu. 1955 planındaki başlıca 

değişiklikler ise Topkapı, Haznedar ve İstinye bölgelerinin eklenmesidir. 

(Tümertekin, 1997) 

 

1984 yılından sonra sanayi tesislerin yarattığı kirliliği nedeniyle Haliç’i temizlemek 

ve yeşil alan yaratmak amacıyla kıyı kesiminde yıkımlar gerçekleştirilmiştir. Bu 

yıkımlar her iki kıyıda, Eminönü ile Karaköy’den başlayarak Haliç’in bittiği 

Silahtarağa Elektrik Fabrikası’nın bulunduğu alana kadar olan yapıları kapsamıştır. 

(Çalışkan, 1996) 

 

 Haliç’teki kirliliğe neden olan sanayi yapılarının yanı sıra, tarihi olan  çok sayıda 

yapı da yıktırılmıştır. (Şekil 4.16 ve Şekil 4.17.) 

 

Şekil 4.16. Yıkımlardan önce Haliç’teki sanayi tesisleri 

 

Şekil 4.17. Yıkımlardan sonraki durum 
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 Fener ve Balat sahilinde bulunan Fener Evi olarak adlandırılan ve belli bir dönemin 

mimarisini yansıtan kagir binaların büyük bir bölümü de bu dönemde yıkılmıştır. Bu 

yıkımdan arta kalan kagir binalar, çevrelerindeki tüm doku yıkılarak oluşturulan 

parklar içinde kalmışlardır. Ayrıca geçirilen sahil yolu nedeni ile de yerleşim 

dokusundan izole edilmişlerdir. Sanayi binalarının mevcut olduğu dönemde sahil ve 

deniz ilişkisi kopuk olan yerleşim yerleri, bu kez de açılan geniş ve çift şeritli yolla 

tekrar bu ilişkiye kalmışlardır. Yoğun bir yerleşim dokusuna sahip olan Fener 

yerleşmesi için oluşturulan bu yeşil alanın entegrasyonu sağlanmadığı için pratik 

yönde pek fazla bir yararı olmamıştır. 

 

3537 sayılı yasa: Yapı malzemelerine gümrük muafiyetleri getiren hükümler 

içeriyordu. 

 

1938 yılında, Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy ayağında, Bruno Taut tarafından 

yapılan Çin pagodaları tarzında bir köşk ilgi çekmektedir.  Bu köşk iki büyük direk 

üzerine oturur. Aslında cüretli bir mimarı tasarımdır ancak geleneksel kalıpların 

dışına çıkma cesaretini gösteren konut örneklerden biri olarak öne çıkmaktadır. 

(Şekil 4.18.) 

              

 

Şekil 4.18. Taut Evi, Mimar: Bruno Taut, 1938, Ortaköy 

 

İkinci Dünya Savaşı başladı. 
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1930'larda izlenen politikaların paralelindeki uygulamalar henüz yeni başlamışken, 

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ülkede yeni bir ekonomik bunalım ve durgunluk 

dönemine girilmiş ve 1939 yılından sonra konut üretimi giderek azalmıştı. (Sayar, 

1942) 

 

Şehircilik uzmanı Gustav Oelsner Türkiye’ye geldi. 

 

Henri Prost tarafından hazırlanan İstanbul’un 1/5000 ölçekli nazım plan önerisi 

onaylandı. 

 

Rejimin yerleşme ve konut konusuna verdiği önem Atatürk'ün 1937 yılı 1 Ekim 

tarihinde T.B.M.M'de verdiği bir söylevde de yansımasını bulmuştu. Ülkenin 

kültürel gelişimi için şehir planlamasının büyük önemini belirten Cumhurbaşkanı 

bütün şehircilik işleri için bir merkez kurulmasını önermişti.(Wagner, 1937) 

1920'lerin son yıllarında başlayan yabancı mimar ve şehircilik uzmanlarına görev 

verilmesi eğilimi de konuya öncelik verildiğinin bir başka belirtisiydi. 

 

3710 sayılı belediye kamulaştırma yasası çıktı. 

 

Sedat Hakkı Eldem’in Arkitekt dergisinde “Yerli Mimariye Doğru” adlı makalesi 

yayınlandı.  Ulusal mimarlık düşüncelerinin ilk olarak kurumsal bir biçimde ortaya 

konması böylece gerçekleşti. II. Ulusal Mimarlık dönemine bir adım daha atılmış 

oldu. 

 

Eldem yaptığı binalarda sofalar, çıkmalar, ince uzun pencereler ve geniş saçaklar 

kullanarak geleneksel mimarinin yeni yorumlarını Türk mimarlığına kazandırıyordu. 

Bozdoğan’ a (1987) göre bu yorum aynı zamanda Ankara’daki Cumhuriyet 

yönetiminin desteklediği uluslararası üsluba bir tepki olarak gelişmiş ve benzetmeye 

dayalı birinci ulusal mimarlık akımından çok farklı bir yorum getirmişti. 

 

“İkinci Ulusal Mimarlık akımı olarak nitelendirilen hareket herşeye karşın bir tarihçilik ya da 

tarih benzeşimi değildir. Bu açıdan kökleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanan Birinci 

Ulusal Mimarlık akımından farklılaşmaktadır. Yeniklasikçi ya da oryantalist tavırların yerini 

yöreselden kaynaklanan yeni yorumlar almıştır. Tarihsel benzeştirmeler yerine ülkeye özgün 
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bir mimarlığı geliştirme çabası olarak da değerlendirilmiştir. Madem ki bir büyük devrim 

yapılmıştır ve yeni bir toplum kurulmaktadır, yeni toplum kendi mimarlığını yaratmak 

zorundadır. Bu da yalnızca mimarlardan beklenmemeli, siyasi otorite tarafından da 

desteklenmelidir.” (Günay, 2005) 

 

İkinci Ulusal Mimarlık akımı 1950’lerde başlayan modern mimarlık hareketine 

koşut olarak devam etmiş; diyalektik süreç etkisini sürdürmüş ve iki karşıt akım 

birlikte varolmaya devam etmişlerdir. 1960’lı yıllarda yeni malzemeler ve yeni 

inşaat teknikleri devreye girmiştir. Bu dönem binalarında beton iskelet 

kullanılmakta, daha yeni bir malzeme olan alüminyum doğramalar ahşabın yerini 

almaktadır. 

 

3780 sayılı milli korunma yasası: Konut kiraları 1939 yılındaki düzeyinde 

donduruldu. 

 

1944 

Türk İktisat Cemiyeti’nin konut sorununun çözümlerini araştırmak amacıyla 

kurduğu komisyonun önerileri arasında “kontrollü gecekondu” yapılması 

düşünceleri yer aldı. 

 

4626 sayılı yasa: Memur konutları yasasıdır. Bayındırlık Bakanlığı’nın memur 

konutları yaptırmakla görevlendirilmesini sağladı. (Uygulama: 435 konutluk 

Saracoğlu mahallesinin Ankara’da kurulması; ayrıca Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, 

Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Erzurum, Bingöl, Elazığ ve Tunceli illerinde ve 

ilçelerinde 430 memur konutunun yapımına başlaması) 

 

1945 

4792 sayılı yasa: İşçi Sigortaları Kurumu kuruldu. (Sonraki dönemlerde Sosyal 

Sigortalar Kurumu haline geldi. İşçi konut kooperatiflerini destekleyici çalışmalar 

yaptı.) 

 

“1940'lı yıllarda devletçe üzerinde durulan bir başka sorun da işçi konutları 

olmuştur. Nazilli, Ereğli, Kayseri, Hereke kumaş fabrikaları ve İzmit Kağıt Fabrikası 

için yapılan uygulamalar bu girişimlerin örnekleriydi.” (Sey, 1998) 
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Büyük şehirlerde gecekondular bu dönemde ortaya çıkmaya başladı. 

 

“II. Dünya Savaşı yıllarında, toplumsal koşulların zorlanması ile halkın bir kısmı apartman 

kiralarını ödeyemeyeceklerini anlayınca gecekondu yapımına girişmişti. İşçi ve memurlar, iş 

dönüşlerinde, başladıkları hummalı bir çalışma ile zengin semtlerin hemen yanında konutlarını 

yapıyor ve geçirecekleri güzel günleri hayal ediyorlardı. İstanbul burjuvazisi daha cumhuriyet 

kurulmadan apartmanlara geçmeye özen göstermişse de halkın apartmanda yaşamaya yeni 

yeni alıştığı görülmektedir.” (Dener, 1996) 

 

4759 sayılı yasa: İller Bankası kuruldu. Belediyeler Bankası ve Belediyeler Fen 

Heyeti yerini alan İller Bankası, belediyeler adına hali hazır harita imar planları 

yapmak ve yaptırtmakla görevlendirildi. Haritaların bir örnek duruma getirilmesi ve 

belediyelerin yanında il özel yönetimleri ile köy yönetimleri  imar planı çalışmaları 

da banka görevleri arasına alındı. 

 

1946 

3516 sayılı memur konutları yönetmeliği: Yönetmeliğe göre bu konutlardan 

yararlanacak olanlar “...otel, pansiyon veya misafirhane kalmakta olan veya sağlık 

durumu kötü, yahut aile fertleri sayısına göre nispetsiz yerlerde oturanlar arasında 

konuta ihtiyaç bakımından en ağır durumda olanlar...”dır. 

 

4947 sayılı yasa: 100 milyon lira sermayeli Türkiye Emlak Kredi Bankası kuruldu. 

Daha önceki Emlak ve Eytam Bankası’nın bütün hak ve görevleri özel yasal 

hükümlere bağlı bir anonim ortaklık olan bu kuruluşlara aktarıldı. Görevleri arasında 

çeşitli şekillerde konut kredisi vermenin yanında yapı ve yapı malzemesi endüstrisi 

ve ticareti ile uğraşmak, ortaklık kurmak, kurulmuşlara ortak olmak, yapı işlerini 

özendirmek ve kolaylaştırmak gibi işler bulunuyordu. 

 

“Büyük kentlerde bir yandan yeni ekonomi politikasının yarattığı ticaret, 

bujuvazinin yaptırdığı lüks apartmanlar ve konutlar yükselirken, öte yandan da dar 

gelirlilerin konutları hergün yüzlerce artıyordu. 1946'dan başlayarak gelişen bu 

durum karşısında çeşitli yasalar çıkarıldı. Bunların ilki Emlak Kredi Bankası 

Kanunu'dur. Konutsuz halka uzun vadeli, düşük faizli kredi açmak, yapı ve yapı 

malzemesi üretimi ve ticareti yapmak, konut yaparak peşin veya taksitle satmak.” 

(Keleş, 1978) 
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1946 yılına kadar geçen 10 yıllık süre içinde konut üretiminde çok önemli artışlar 

olmadıysa da, konu ile ilgili kavramsal gelişmeler olduğu, artık sorunun devletçe 

benimsendiği yadsınamazdı. (Sey, 1998) 

 

1947  

5020 sayılı yasa: 1939 yılı kiraları üzerinden konut kiralarına %20 oranında zam 

yapılmasını öngören yasadır. 

 

1948 

5218 sayılı yasa: Ankara Belediyesi’ne arsa ve arazisinden belli bir kısmını konut 

yapacaklara belli koşullarla ayırma ve verme yetkisi hakkındaki yasadır. (Kısa 

adıyla “Mavi Çizgi Haritası”) Türkiye’de gecekondularla ilgili ilk yasadır. İnşaaya 

zorlamaya ilişkin ilk hükümler yine burada yer almıştır. Yapılan kaçak yapıların 

yasal hale getirilmesi ve bundan sonra yapılacakların engellenmesini amaçlayan bu 

yasa, sonraki yıllarda da tekrar tekrar çıkarılarak gecekondulaşmanın önü alınamaz 

bir hale gelmesine neden olmuştur. Sonraki yıllar açısından değerlendirirsek en çok 

İstanbul’u etkileyen gecekondulaşmaya ait devlet uygulamalarının ilki olan bu yasa, 

özellikle seçim dönemlerinde politikacılar için oy kazanma yöntemlerinden biri 

haline gelmiştir. 

 

5228 sayılı yasa: Bina yapımını özendirme yasasıdır. Emlak Kredi Bankası’na 

gereksinme göstereceklere yapım bedelinin %75’ine kadar %5 faizle kredi verme 

yetkisi tanınmıştır. 

 

1949 

5431 sayılı yasa: Gecekondu yapımının önlenmesini ve yapılanların yıkılmasını 

öngören yasadır. 

4.3.  1950– 1980 Dönemi Konut Mekan Değişimi 

1950’den sonra çok partili döneme geçildiğinde liberal kesim, seçimle yönetimi ele 

geçirmiş, büyük kentlerde hem doğumlar, hem de işsizleşen köylünün göç etmesiyle 

nüfus artmış, dar ve orta gelirliler için konut sıkıntısı büyümüştü.  Yeni yönetim 

ihtiyacı karşılamak yerine geniş yollar ve meydanlar yapıp yol orantısına bağlı 
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olarak kat adetlerinin artmasına neden oldu. Bu da inşaat sektörünün lehineydi. 

Toplu konut yapımına geçildi ve bu da yeterli olmayınca ucuz konut sağlamaya 

yönelik çözümler geliştirildi. Bu yerler daha sonra üst gelir grubu tarafından 

kullanılmaya başlayınca halk barınma sorununu kendi imkanlarıyla çözme yoluna 

gitti ve böylece gecekondulaşma büyük bir hızla metropollerin ana sorunlarından 

biri haline geldi. 

 

“Sanayileşmiş ülkelerden bir diğer farkımız da, özel sektörün hiç bir zaman düşük 

gelir gruplarının ihtiyaçlarına yönelmemesi olmuştur. Oysa sanayileşmiş ülkelerde, 

19.yüzyılda, özel sektörün ilk yaptığı iş, düşük gelir gruplarına kiralık konut üretmek 

olmuştu. Bizde ise ne özel sektör, ne de devlet bunun altından kalkamadı ve bir 

başka sektör doğdu: Kendi evini kendi yapan, yani kendi başının çaresine bakan 

düşük gelir grupları...” (Bademli, 1992) 

 

1950’lerde Türkiye’de tarımda mekanizasyonu ve ülkede ulaşım ağının gelişmesi 

gibi pazar ekonomisine geçiş sürecinde ortaya çıkan olaylara bağlı olarak gelişen, 

yoğun bir köyden kente göç ve hızlı kentleşme yaşandı. 

 

“1950’li yıllar Türkiye’de özellikle büyük kentlerin geleneksel yapısını kaybetmeye 

başladıkları bir dönemdir. Müteahhit denilen özel girişimciler yap–sat yöntemiyle 

ahşap yapıları yıkarak, (koruma kurullarının henüş oluşturulmamış olması nedeni ile 

de) yerlerine apartmanları yapmışlardır. 1960’lı yıllardan sonra gecekondu sayısı 

azımsınmayacak bir düzeye gelmiş, büyük kentlerin girişleri, hazine arazileri, 

göçerler tarafından yağmalanmıştır. Bu konuda devlet yetersiz kalmış, göç dengesiz 

yatırımlar nedeni ile durdurulamamış, yeterli konut üretilememiştir.” (Görgülü, 

2003) 

 

1980’lerdeki toplu konut hamlelerine ve konut üretiminde yaşanacak patlamaya 

kaynaklık eden bu dönemi kanunlar ve de olaylar açısından daha detaylı incelemek 

gerekir: 

 

1950 

Sosyal Sigortalar Kurumu konut kredisi vermeye başladı. 1949 tarih ve 5417 sayılı 

yaşlılık sigortası yasasının hükümleri gereğince yaşlılık sigortası için ayrılacak 



 49 

karşılıkların en çok %20’sinin sigortalılara konut yapımı için verilmesi 

öngörülüyordu. Sonraki yıllarda ipotek karşılığı taşınmaz mal değerinin %50’si 

oranında kredi verilmesi; 1952 tarih ve 5937 sayılı yasa ile ikraz oranının maliyet 

bedelinin %50’sinden %80’ine çıkarılması; 1954 tarih ve 6391 sayılı yasa ile ikraz 

oranının yapı maliyetlerinin %90’ına, karşılıkların konut yapımına ayrılabilecek 

oranın %25’ine çıkarılması; 1953 tarih 6900 sayılı yasa ile bu oranların olduğu gibi 

korunması gibi ek düzenlemeler getirilecekti. 

 

İstanbul Belediyesi tarafından “Taksitle satılacak ucuz evler” yönetmeliği çıktı. 

 

5656 sayılı yasa ile belediyeler yasasına bazı maddeler eklendi. Bu ek maddeler, 

konut yapmak ve bunları o beldede oturanlara kiraya vermek yada satmak görevinin 

zorunlu belediye hizmetleri arasına alınabilmesi için belediyelere yetki verilmesini 

sağlıyordu. 

 

1951 

5805 sayılı yasa: Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kuruldu. 

Türkiye’deki anıt niteliğindeki eski eserlerin korunmalarının Türk bilim adamlarının 

denetimine bırakılması sağlanmış oldu. 

 

1952 

5954 sayılı yasa:  Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığı 8 hizmet yılını 

doldurmuş usta ve işçilere 20 yıl vade ile %5 faiz ile 5000 lira konut kredisi vermeye 

başladı. Bu miktar 1953 tarih ve 6173 sayılı yasa ile 7500 liraya, 1960 tarih ve 121 

sayılı yasa ile 10000 liraya, 1962 tarih ve 48 sayılı yasa ile 20000 liraya, 1966 tarih 

ve 782 sayılı yasa ile 25000 liraya çıkarıldı. 

 

1953 

6188 sayılı yasa: 5218 ve 5228 sayılı yasaların yerine çıkarıldı. Bina yapımını 

özendirme amacı taşıyan ve izinsiz yapılan yapılar hakkındaki yasa oldu. 

Belediyelerin ellerindeki arsaları konut yaptırma amacıyla gereksinme sahiplerine 

vermesi ve vergi muafiyetleri getiren; ayrıca ucuz konut yapımını özendiren ve 

izinsiz yapı yapımını önlemek amacına ilişkin hükümler içeriyordu. 
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6178 sayılı yasa: Belediyeye ait olan veya belediyeye geçecek olan arazi arasında 

şahıs arazisi bulunduğu takdirde, belediyenin kamulaştırma ile hepsini konut 

yapacaklara verebileceğine, konut için kamulaştırma yapılabileceğine ilişkin 

hükümler içeriyordu. 

 

Çok Partili dönemin ikinci önemli yasası " Bina Yapımı Teşvik Kanunu"dur. Boş 

arsaların belediyelere devredilmesini ve belediyelerce de konutsuz vatandaşlara 

verilmesini öngören bu yasa, ayrıca temel yapı malzemelerinin taşınmasında ve 

ithalinde maliyeti düşürecek önlemler getiriyordu. (Sey, 1998) 

 

6096 sayılı yasa: Askeri Fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığı’nın sandığa bağlı ve 

sekiz hizmet yılını doldurmuş olan işçilere konut kredisinden yararlanma olanağının 

verilmesini sağladı. 20 yıl vadeli, %5 faizli kredi miktarı başta 7500 lira iken 1956 

tarih ve 6778 sayılı yasa ile 10000 liraya yükseltildi. 

 

6084 sayılı yasa: 1955 yılından itibaren konutlarda, altı ay ara ile de öteki yerlerde 

kira denetiminin sona ereceğine ilişkin hükümler içeriyordu. Bu hükümler yürürlüğe 

girmeden 6570 sayılı yasanın çıkması ile 1939 kira bedellerine günün ekonomik 

koşullarına uygun zamların yapılması; 1947’den sonra yapılmış yapıların kiralarının 

da 1953 düzeyinde dondurulması gibi kiracıları koruyucu çeşitli hükümler getirildi. 

 

Türkiye Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi kuruldu. Devlet yönetiminde çimento 

fabrikaları kurmak, kurulması için inceleme ve araştırma yapmak ve çalışmalara 

katılmak görevleri bu kuruma aitti. 

 

1954 

6235 sayılı yasa: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kuruldu.  

 

1955 

6559 sayılı yasa: Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri kuruldu. Her nevi ham demir 

ve alaşımlarını; pik ve çelik döküm, dövme ve pres mamüllerini; font, çelik boru ve 

aksamını; demir ve çelik hadde mamüllerini üretmek; bu işler için gerekli ham 

maddeleri aramak ve işletmek; bunlarla ilgili olarak yeni tesis ve fabrikalar kurmak 

gibi görevlere sahipti. 
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Hazırlanan imar planlarına göre büyük çaplı istimlakler yapılarak bugünkü Vatan ve 

Millet caddeleri açıldı. Yıkılan eski binalarda yaşayan halk Sağmalcılar gibi başka 

semtlere yerleştirildi. Boşaltılan arsalara ise daha sonraları Emlak Bankası 

Apartmanları gibi, Karayolları Lojmanları gibi toplu konutlar yapılacaktı. (Şekil 

4.19. ve Şekil 4.20.) 

 

1967 yılında bu bölge için açılan yarışmayı kazanan Emlak Kredi Bankası’na ait 

proje, 353 daireden oluşmaktadır. 10x10 m’lik kare modül temel apartman modülü 

olarak seçilmiş ve bütün binalar bu modülden türetilmiştir. Daireler zemin katlarda 

brüt 92 m² , normal katlarda brüt 120 m² civarındadır. Her dairede salon, 3 yatak 

odası, mutfak, banyo ve WC bulunmaktadır. (Mimarlık, 1972/10) 

 

 

Şekil 4.19. Türkiye Emlak Kredi Bankası Vatan Caddesi Apartmanları, Mimar: Özduman, G., 

Obuter, B., Alpay, T., 1972, Aksaray (Mimarlık, 1972) 
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Şekil 4.20. Türkiye Emlak Kredi Bankası Vatan Caddesi Apartmanları kat planları,  (Mimarlık, 1972) 
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1956 

İstanbul Belediyesi imar planını düzenlemesi için Alman şehircilik uzmanı Hans 

Högg ile anlaştı ve  bu şehirci yönetiminde bir büro kuruldu. (1960’a kadar) 

 

6785 sayılı yasa: Belediyelerin imar planı yaptırmaları ile ilgili hükümler içeren 

yeni imar yasası oldu. Nüfusu 5000’den çok olan belediyelere imar planı yaptırma 

zorunluluğu getirildi.  5000’den az nüfuslu belediyelerde ise belirli yolların 

yönlendirme planlarının yaptırılması zorunluluğu; ayrıca “...binaların tarihi ve 

estetik kıymeti haiz olan eski eserlere ve arkeolojik sahalara olan mesafelerinin...” 

hazırlanacak tüzük ve yönetmeliklerle saptanacağına ilişkin hükümler getirildi. 

 

İstanbul’un Boğaziçi yönünde gelişmesinde planlı ilk adım, Emlak Kredi 

Bankası’nın Levent Çiftliği’ni satın alarak 1952’de I.Levent sitesini oluşturmasıdır. 

Levent planlaması öncesinde dünyanın başka ülkelerindeki benzer bahçeli ev 

grupları incelenerek yaya ve taşıt yollarının birbirinden kesin olarak ayrıldığı, yeşil 

alan – yapı dengesine önem veren bir planlamaya gidilmiştir. Apartmanlardan farklı 

olarak bahçeli, az katlı, orta ve düşük gelirli ailelere yönelik sosyal konutlar olarak 

planlanan bu proje, kentin genişlemesi neticesinde, daha sonraları aranılan lüks 

konut bölgesi haline gelmiştir. (Şekil 4.21 ve Şekil 4.22) 

 

 

Şekil 4.21. Levent Sitesi vaziyet planı, Mimar: Kemal Ahmet Aru, Levent (Arkitekt, 1954) 
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Şekil 4.22. Levent Sitesi konut tipleri, Mimar: Kemal Ahmet Aru, Levent (Arkitekt, 1952) 

 

Sosyal konut olarak büyük metrekareli sayılabilecek bu konutların maliyetlerinin 

fazlalığı ve büyük konut arzı, yönetimleri yeniden çok katlı apartmanlaşmaya 

sürüklemiştir. “Mimar Kemal Ahmet Arû tarafından bahçeli konutlar yerine çok 

katlı blokların yer aldığı uygulamaların ilki olarak 4. Levent mahallesi yapılmaya 

başladı. 1956 yılında başlanan ve 1960'da tamamlanan bu mahallede tek evler, 

sıraevler ve çok katlı bloklardan oluşan 345 birim bulunmaktaydı”. (Sey, 1998) 

(Şekil 4.23.) 
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Şekil 4.23.  4. Levent Mahallesi, Mimar: Kemal Ahmet Aru, 1956, 4. Levent 

 

Yapılan I.Levent yerleşmesini, 1954’te II.Levent, 1957’de III.Levent ve 1969’de IV. 

Levent yerleşimleri izlemiştir. 1955 yılında Etibank girişimi ile Bebek sırtlarında 

Etiler yerleşme alanının gerçekleştirilmesi ile Levent–Etiler arasında birçok kuruluş 

ve kooperatif tarafından siteler (Uçaksavar, Derya, Akatlar, vs. Siteleri) 

kurulmuştur.” (Tümertekin, 1979) 

 

“Bu yönde gelişmeyi hızlandıran önemli bir karar da; 1955’te yapılan bir bölgeleme 

(zonning) uygulaması ile Büyükdere Caddesi’nin doğusunun konutlara, batısının  

sanayi kuruluşlarına ayrılmasıdır. Bu karar ile bu aksın batısında sanayi ve onunla 

birlikte gecekondu alanları, Şişli–Levent–Boğaziçi yönünde de konut toplulukları 

gelişmiştir.” (Tümertekin, 1979) 

 

Toplu konut alanındaki ilk girişimlerden biri olan 391 konutluk 1. Levent 

mahallesini, 1951'de 413 konutluk Koşuyolu mahallesi izlemiştir. Hepsi bir veya iki 

katlı bahçeli tek veya sıra evlerden oluşan bu mahalleler genellikle orta gelir 

gruplarına hitap etmekteydi. (Şekil 4.24.) 
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Şekil 4.24. Koşuyolu konutları (Banka Evleri bölümü) vaziyet planı 

 

1951–1954 yılları arasında tamamlanan bu konutların o dönemde hazırlanan 

broşürlerinde; 

 

“... sakinlerine sükun ve saadet içinde yaşama imkanları verecek surette tertip 

olunmuş büzel manzaralı binalar...” olarak tanıtılmaktadır. 

 

Aynı broşürde, ilk etapta 105 bina, ikincide 160 ve üçüncü ve son aşamada 150 

olmak üzere 415 binadan oluştuğu belirtilmektedir. (Şener ve Yıldız, 2000) (Şekil 

4.25.) 
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Şekil 4.25. 1953 tarihli Emlak Bankası broşüründe Koşuyolu evlerinin tanıtımı,   

(Şener ve Yıldız, 2000) 

 

Sey (1998), o yıllarda uygulanan toplu konut uygulamaları içinde Koşuyolu 

dışındakilerin alan bakımından 180 m²’ye varan büyüklükleriyle sosyal konut 

standartları için fazla büyük ölçüler getirildiğini belirtmektedir. Koşuyolu evlerinde 

ise alan aralığı 47 m² ile 143 m² arasında değişmektedir. (Şekil 4.26. ve Şekil 4.27.) 
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Şekil 4.26. Koşuyolu evleri konut tipleri–1 (Şener ve Yıldız, 2000) 
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Şekil 4.27. Koşuyolu evleri konut tipleri–2 (Şener veYıldız, 2000) 

 

Tuğla yığma duvar, betonarme kiriş – hatıl döşeme olarak geleneksel yapım 

sisteminde inşa edilmiş çoğunlukla sıra ev formundaki bu konutların mimari açıdan 

döneminin özelliklerini yansıttığı söylenebilir. 1940–1950 arasında baskın anlayış 

olan “İkinci Ulusal Mimarlık Akımına” ait geniş saçaklar, kırma çatılar ve cumba 

gibi yapı elemanlarının yanısıra (Şekil 4.28.), 1950–1960 arasındaki uluslararası 

mimariye yakınlaşma çabaları sayılabilecek “fransız balkonlarının” bu evlerde 

kullanıldığını görmekteyiz. (Şekil 4.29.) 
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Şekil 4.28. İkinci Ulusal Mimari Akımı etkisinde yapılan bir konut, Koşuyolu 

 

 

Şekil 4.29. Yabancı mimari formlara eğilim gösteren “Fransız Balkonlu” konut, Koşuyolu 

 

1957 

1950–1970 yılları arasında Emlak Bankası ve İş Bankası, artan konut ihtiyacını 

karşılamak için apartmanlar yaptı. Daireler ortalama olarak 3 oda, 1 salon formuna 

uygun inşa ediliyorlardı. İlk apartman planlarında, Türk Evi plan şemalarını andıran 

mekanlar olsa da, sofaların  yerini geniş holler alsa da, daha sonradan 74 m² ve 194 

m² arasında değişen bu konutlar tamamen batıdakilerin bir kopyası haline geldi. 

(Alga, 2005) 

Emlak Kredi Bankasının en geniş uygulaması İstanbul'da Ataköy'de yapıldı. Bu 

dönemde kentin batı yakasında Boğaziçi doğrultusundaki oluşumlara benzer 



 61 

gelişmeler yaşandı ve planlı yerleşmelere öncü konutlar inşa edildi. Tümü 50 bin 

kişilik bir yerleşme olarak düşünülen bu projenin gerçekleştirilmesine 1957'de 

başlandı ve hala devam etmektedir. 618 konutluk ilk mahalle 1961'de bitirildi. 

Ancak başta düşünülenin aksine bu mahalleler üst gelir gruplarının karşılayabileceği 

bir maliyete ulaştılar. 

 

Temellerini Le Corbisier ve Mies Van Der Rohe gibi mimarların attığı, mimarlığı 

akılcı ve işlevci bir yaklaşımla yorumlayı amaçlayan CIAM hareketinin Türkiye’de 

birebir uygulandığı yer olan Ataköy yerleşmesinde “güneş, mekan ve yeşil alan” gibi 

ana ilkeler açıkça okunabilmektedir. (Şekil 4.30. ve Şekil 4.31.) 
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Şekil 4.31. Ataköy , Mimari: Ataköy Planlama Ofisi, 1957, Ataköy (Arkitekt, 1958) 
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İlk yerleşim örneğini Ataköy’de veren CIAM ilkelerine dayalı yalın ve süslemeden 

arınmış modern mimarlık, Türkiye’de günümüze kadar gelen yaygın bir mimari dil 

olmuştur. 

 

“1960–1980 yılları arasında, Ataköy’deki gelişmenin Yeşilköy veYeşilyurt 

üzerindeki olumlu etkisiyle; kıyı kesiminde demiryolu kuruluşundan bu yana en hızlı 

gelişme yaşanmıştır.”(Aydın, 1967) 

 

“Aynı dönemde özellikle Londra Asfaltı’nın sağladığı ulaşım kolaylıkları sayesinde 

Yeşilköy ve Yeşilyurt’ta lüks konut alanları oluşmuş ve bu semtler seçkinliklerini 

günümüze kadar korumuşlardır.”(Güvenç, 2000) 

 

1958 

7116 sayılı yasa: İmar ve İskan Bakanlığı kuruldu. Yurdun bölge, şehir, kasaba ve 

köylerinin planlanması, konut politikası, yapı malzemeleri konusunda çalışmak, 

bölge planları ile ilgili örgütlerle ortaklaşa araştırmalar yapmak, iç yerleşme, 

göçmenlerin yerleştirilmesi ve afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirlerin alınması 

konularına ilişkin hükümler; Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu 

bakanlığa bağlanması; Türkiye’de ilk defa olarak bölge ve köy planlamalarının 

öngörülmesi; yapı malzemesi gereksinimlerinin saptanması, bunun karşılanması için 

çözümlerin bulunması, üretimin rasyonelleştirilmesi, yapı malzemesi endüstrisinin 

geliştirilmesi amaçlarıyla bu bakanlığa bağlı bir Yapı Malzemesi Genel 

Müdürlüğü’nün kurulması 7116 sayılı bu yasa ile sağlandı. 

İstanbul Belediyesi’nce İller Bankası’na yetki verilerek “İller Bankası İstanbul İmar 

ve Planlama Müdürlüğü” kuruldu. Çağrılan İtalyan şehircilik uzmanı Luigi Piccinato 

gözetiminde İstanbul Belediyesi mücavir sahası içinde ilk olarak bir nazım planı 

önerisi hazırlandı. 

 

7118 sayılı yasa: Öğretmenler Bankası kuruldu. Hisse senetlerinin yarıdan fazlasına 

sahip olan öğretmenlerle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra örgütünde 

görevli bulunan memurlarına ipotek karşılığında 20 yıla kadar vadeli krediler açmak 

ve bu kimselere ait arsalar üzerinde konutlar inşa edilerek bunları peşin veya 20 yıla 

kadar taksitle yine bu kimselere satmak, ya da bu amaçla arsalar ve konutlar satın 

almak bankanın görevleriydi. 
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1959 

7341 sayılı yasa: 6785 sayılı imar yasasına bir madde eklenmesine ilişkin yasadır. 

Belediyelere  imar planlarında genel hizmetlere ayrılmış yerlerin çevresinde bulunan 

taşınmaz malları kamulaştırma yetkisi vermiştir. 

 

7367 sayılı yasa: Hazineden belediyelere verilecek arazi ve arsalar hakkındaki 

yasadır. 6188 sayılı yasada adları geçen arsaların bedelsiz olarak belediyelerin 

mülkiyetine geçmesinin kabul edilmesi ve bunların gecekondu yapımını 

engellemede kullanılmasını öngören hükümler içerir. 

 

“ ...1959’da Petrol İşçileri Yapı Kooperatifleri ile çoğalan kooperatif konutları da İstanbul’da 

özellikle kent dışı alanlarda boy göstermeye başlamıştır. 1960–70 yılları arasında faaliyetlerini 

sürdüren yapı kooperatiflerinin tercih ettiği alanlar: Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal gibi 

bölgelerdir.” (Görgülü, 2003) 

 

1960'a gelindiğinde gittikçe üst üste eklenerek büyüyen konut ihtiyacı ve üretimin 

yetersizliği ile konut açığı çok büyük sayılara ulaşmıştır. 1950–1960 dönemindeki 

liberalizm anlayışı konut sorununu ülkenin en önemli sorunlarından biri durumuna 

getirmiştir. (Sey, 1998) 

 

1960 

27 Mayıs devrimi yapıldı. Bu devrim Türk mimarlık düşüncesinde toplumsal ve 

ekonomik sorunlara eğilme akımının gelişmesini sağlayan ortam kurulmasına yol 

açtı. 

 

91 sayılı yasa: Devlet Planlama Örgütü kuruldu. “Planlı Dönem” adı verilen bu 

dönem ile Türkiye’nin kalkınmasının planlanması başlamış oldu. 

İmar ve İskan Bakanlığı’na bağlı olarak Marmara Bölge Planlama örgütü kuruldu. 

Türkiye’de ilk bölge planlaması çalışmaları yapıldı. (Metropoliten planlama 

çalışmalarına ağırlık veren, bölge ölçüsünde yapılan ilk planlama oldu) 

 

İstanbul’da “Luigi Piccinato Planı”nı hazırlandı. 

 



 66 

180 sayılı yasa: Türkiye’de Silahlı Kuvvetler mensuplarının konut gereksinimlerini 

karşılamak üzere yapılan ilk girişimlere önayak oldu. Emekliye ayrılmış silahlı 

kuvvetler mensuplarına kendi paraları karşılığında ve borçlanarak Emlak Kredi 

Bankası’nca konut yaptırılmak üzere Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesini sağladı. 

 

186 sayılı yasa: Türkiye’de Silahlı Kuvvetler mensuplarının konut gereksinimlerini 

karşılamak üzere Milli Savunma Bakanlığı’nın; jandarma subayı, askeri memur ve 

astsubaylarının lojman gereksinimlerini karşılamak üzere de Bayındırlık 

Bakanlığı’nın yüklenimlere girmeye yetkili kılınmasını sağladı. 

 

206 sayılı yasa: Bina vergilerinde geçici bağışıklık sağlayan hükümleri değiştirdi. 

Yalnızca sahipleri tarafından, konut olarak kullanılmak üzere yaptırılacak binaların 

yapımında kolaylıklar getirdi. 

 

Bu dönem inşa edilen Hukukçular Sitesi, plan çözümü ve mimari tarzı ile Türk 

mimarlık tarihinin önemli konut yapılarından biri olarak günümüze kadar ulaştı. 

(Şekil 4.32. ve Şekil 4.33) İstanbul Hukukçular Kooperatifinin, Şişli–Büyükdere 

Caddesi’nde 2860 m²’lik bir arsa üzerinde inşa edilen Hukukçular Sitesi’nin, alt 

katlarında sosyal ve ticari birimler, üst katlarında ortaklarına ait daireler 

bulunmaktadır. 

 

Her dairenin salon, yemek odası, mutfak ve üç yatak odası vardır. Planimetrik 

olarak, tek katlı, dubleks ve yarı–dubleks olarak adlandırılan daire çeşitlerini 

barındırmaktadır.  

 

Şekil 4.32. Hukukçular Sitesi, Mimar: Haluk Baysal, Melih Birsel, 1960–1961, Mecidiyeköy 
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Şekil 4.33. Hukukçular Sitesi kat planları,, 1960 – 1961, Mecidiyeköy, (Arkitekt, 1970) 

 

1961 

Yeni kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda konut gereksinimlerinin 

karşılanması ve planlamaya ilişkin hükümler yer aldı: “Madde 49: Devlet, yoksul 

veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı 

tedbirler alır.” , “Madde 129: İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plana bağlanır. 

Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir.” 

 

4792 sayılı yasa: İşçi konutları ile iligili hükümlerin sigorta yasasından çıkarılarak 

Sosyal Sigortalar Kurumu teşkilat yasasına aktarılması; konut kredisi için 

kullanılabilmesi; konutlar için kurumun ipotek karşılığının %90’ı ölçüsünde 20 yıl 

vadeli borç verebilmesi gibi düzenlemeler getirdi. 

 

1962 

Sigortalılara açılacak mesken kredisi ve bununla ilgili işler hakkında talimatnameler 

çıkarıldı. Yine bu dönemde İşçi Sigortaları Kurumu, işçi evleri yapılması, 

kooperatiflere açılacak inşaat kredisi ve bunlarla ilgili işler hakkında talimatnameler 

çıkarıldı. 
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Büyük kentlerde 1950'lerde başlayıp, 1960 sonlarına kadar süren apartmanlaşma 

süreci, 1970'lerde çok daireli tek bloktan, büyük ölçekli konut üretimine doğru 

gelişmeye başladı. Bu aşamada İşçi Sigortalı üyelerin oluşturduğu kooperatiflerin 

uygulamaları, sayıda gerçek ihtiyacı karşılamaktan uzak olmakla birlikte, önemli bir 

rol oynamışlardır. Maden-İş'in Merter Sitesi, Türk-İş Aydınlıkevler Sitesi başarılı 

örneklerdir. (Sey, 1998) 

 

1963 

205 sayılı yasa: Kurulmuş olan Ordu Yardımlaşma Kurumu konut kredisi vermeye 

başladı. 20 hizmet yılını doldurmuş olan kurum üyelerine %6 faizle ve 15 yıl vade 

ile konut kredisi verilmesi kabul edildi. 

 

1960 sonrasında toplu konut üretiminde önemli gelişmelerden biri de ordu 

personelinin konut ihtiyacını karşılamak için yapılan bu çabalar olmuştur. 1960 

yılında emekliye ayrılan subaylar için yaptırılan 1658 konut bu eylemlerin 

başlangıcıdır. Üyelerine konut yapıp satan OYAK giderek kar amacı gütmeyen en 

büyük konut yapım organizasyonlarından biri haline gelmiştir.  

 

327 sayılı yasa: 6785 sayılı yasaya geçici bir madde eklenmesi hakkındaki yasadır. 

Vakıflar yönetimi dışında kamu tüzel kişilerine veya özel kişilere ilişkin sahibinin 

rızası bulunan yerlere 31.12.1962 gününe kadar yapılmış ve belediyelerce belirtilen, 

İmar ve İskan Bakanlığı’nca da “gecekondu bölgesi” olarak kabul edilmiş yerlerdeki 

yapıların, belediye hizmetlerinden yararlandırılmasını sağlayan düzenlemeler getirdi. 

 

1964 

91 sayılı yasanın 15.maddesi uyarınca yürürlüğe giren 6/1378 sayılı kararnameye 

dayanılarak “Halk Konutları Standartları” konuldu. Asgari konut büyüklüğü 69 

metrekare olarak saptandı. 

 

491 sayılı yasa: 100 metrekareye kadar olan konutların 10; 100 metrekareden büyük 

konutların ise 5 yıl bina vergisinden bağışık tutulmaları sağlandı. 

 

Emlak Kredi Bankası’nın lüks konutlara kredi vermeyi durdurdu. 
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499 sayılı yasa: Yurtdışında çalışan işçilere konut kredisi verilmesini öngören 

yasadır 

 

1961 Anayasası'nı öngördüğü Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması ve 1963 

yılında ilk planın hazırlanmasıyla planlı döneme girilmiştir. Birbirini izleyen beşer 

yıllık dört kalkınma planında konut sektöründeki hedeflere önemle yer verilmiştir. 

 

"Halk Konutları Standart"ları hazırlanmış, belirli standartlara uyan konutlardan vergi 

indirimi yapılması yasa ile kararlaştırılmıştır. 

 

Birinci planın gecekondu konusuna yaklaşımı bu konutlarda oturanları korumaya 

yöneliktir. 

 

1966 yılında çıkarılan gecekondu kanunu ile mevcut gecekondulardan durumu 

düzeltilebilecek olanların korunması ve islahı, düzeltilemeyecek olanların ise 

ortadan kaldırılmaları öngörülmektedir. 

 

İkinci planda konut yatırımları biraz daha kısıtlanmış (%17), devletin bu sektördeki 

rolü ise yatırımcı değil, düzenleyici olarak belirtilmiştir. İkinci plan genel olarak 

"konut sorununun piyasa mekanizması içinde çözülmesi" ilkesi ile birinci plandan 

ayrılmaktadır. 

 

Üçüncü plan konut yatırımlarını %15,7 olarak sınırlamıştır. Bu planın en önemli 

özelliği toplu konutların yapımı için kooperatifçiliğin özendirilmesi ve özel 

girişimcilerin bu amaçla desteklenmesi ilkesini benimsetmiş olmasıdır. 

 

Dördüncü planda çok sayıda konutun üretilmesine olanak veren teknoloji ve 

örgütlenmelere gerek olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca yerel yönetimlerin bu alanda 

özendirilmesi öngörülmüştür. (Sey, 1998) 

 

1965 

634 sayılı yasa: “Kat Mülkiyeti Yasası” çıkarıldı. (Madde 1 - Tamamlanmış bir 

yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı 

ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli olanlar üzerinde, o gayrimenkulun maliki 
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veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet 

hakları kurulabilir. ) Bu yasa ile özellikle İstanbul’da apartmanlaşmanın önü açılmış 

oldu. 

 

6/4970 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Türkiye’nin ilk metropoliten planlama 

çalışmaları başlatıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinin nazım imar planlarının 

hazırlanması işi İmar ve İskan Bakalığı’nca kurulacak özel bürolara verildi. 

 

İller bankası tarafından hazırlanan araştırma raporları yayınlanmaya başladı. (1964 

Konya, 1965 Erzurum, 1966 Adana ve Bafra, 1967 Sivas, 1968 Trabzon, 1970 İzmit, 

1971 Zonguldak, 1973 Gaziantep analitik etüdleri) 

 

1966 

Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu’nun kuruldu. 

 

Asgari konut büyüklüğü 69 metrekareden, 100 metrekareye çıkarıldı. 

 

775 sayılı yasa: Türkiye’de gecekondu adının anıldığı ilk yasa oldu. Yapılmış 

gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu 

amaçlarla alınması gereken tedbirler içeriyordu. Ayrıca konut kooperatiflerinin 

faydalı alanı 100 metrekareyi geçmeyen sosyal konutlar inşa etmeleri yolunda 

zorlayıcı hükümler getiriliyordu. 

“1950'den sonraki liberal ekonomi politikasının yol açtığı hızlı ve plansız kentleşme 

konut ihtiyacını hızla büyük sayılara ulaştırdı. 1940 - 1950 yılları arasında %20,1 

olan kentsel nüfus artışı 1950 - 1960 arasında %80,2 oldu. Özellikle Ankara, 

İstanbul, İzmir gibi büyük kentlere göç eden kırsal nüfusun yarattığı konut ihtiyacı 

karşısında ve konut arzının az olmasından  ötürü yükselen kiralar ve fiyatlar, bu 

kentlerin çevrelerinde "gecekondu" bölgelerinin oluşmasına yol açtı. 1948 yılında 

25-30 bin olarak tahmin edilen gecekondu sayısı, 1953'te 80 bin, 1960'ta ise 240 bin 

olmuştu.” (Keleş, 1978) 

 

“II. Dünya Savaşı sonlarında devleti oluşturan bürokrat seçkinlerin ve geliştirilmeye uğraşılan 

ulusal burjuvazinin Batı’dan etkilenen azınlık kültürüne karşılık geniş bir kesimi temsil eden 

eşraf ve zanaatkarın kültürü kendini hissettirmekteydi. Karşıtlık oluşturan bu kültür, bundan 
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sonra sürekli bir mücadele içine girdi. Devletin getirmeye çalıştığı önlemlere karşı kendisini 

göstermeyi bildi. Devletçe getirilen düzenlemeler, niteliksel ve niceliksel gereksinimleri hiçbir 

zaman karşılayamadı. Küçük girişimciler, devlet çözümlerinin yetersiz ve kısıtlayıcı olduğu 

alanlarda tüm yönetmeliklere karşın tutunabildiler. Bu bakımdan 60’lı ve 70’li dönemlerde 

sorun oluşturan gecekondular ve yap-satçı müteahitlerin yaptığı konutlar, halkın kendisi için 

ürettiği özgün çözümlerdi. Bir süre sonra, devletçe kabul edilmek zorunda kalınan bu 

gelişmelere ara çözümler getirilmeye çalışılmıştır”. (Dener, 1996) 

 

1969 

Mesken Genel Müdürlüğü konut kooperatiflerine arsa, kredi ve proje yardımına 

başladı. Kooperatifler bu müdürlükçe denetlenecekti. 

 

Çıkarılan bir kararname ile kamu sektörünce yaptırılacak konutlarda asgari 100 

metrekare koşulu kaldırıldı. (Yurt içinde yada yurt dışında vali, kaymakam, elçi, 

büyükelçi, ordu, kolordu komutanları, v.b. gibi temsili yetkilere sahip kimseler için 

yaptırılacak lojmanlar için) 

 

1164 sayılı yasa: İmar ve İskan Bakanlığı’na bağlı 250 milyon lira döner sermayeli 

ve kamu tüzel kişiliğine sahip Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kuruldu. Arsa 

spekülasyonunu önlemek, ucuz arsa sağlamak, yapıya zorlamaya ilişkin hükümler 

içeriyordu. 

 

1970 

1318 sayılı yasa: Bu yasa ile getirilen bina inşaat vergisinden 100 metrekareyi 

aşmayan konutların bağışık tutulması, 100 metrekarenin üstündeki konutlarda alana, 

malzemeye ve bulunduğu yerin nüfusuna göre basamaklanan vergilemenin 

getirilmesi sağlandı. 

 

1972 

1605 sayılı yasa: 6785 sayılı imar yasasında bazı değişiklikler yapılması hakkındaki 

yasadır. Belediyelerin imar planı yapmaları zorunluluğunu belirleyen nüfus 

sınırlarının değiştirilmesi; nüfusu 5.000’i aşan belediyelerin yol  yönlendirme 

planları, 10.000’i aşan belediyelerin ise imar planları ve kanalizasyon projelerini 

yaptırma zorunluluğunun getirilmesi; eski yasanın bazı maddeleri ile başka yasaların 

bu yasa hükümlerine aykırı maddelerinin kaldırılması (Bunlar içinde 1882 yılında 
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çıkmış olan “Ebniye Kanunu”nun  yürürlükteki maddeleri de bulunmaktadır); 

Korunması gerekli değerlere sahip bazı alanların korunma ilkelerinin saptanması, bu 

alanların kamulaştırılarak ya da kamulaştırılmadan korunma yetki ve görevlerine 

ilişkin hükümler içeriyordu. 

 

Bu dönemde sosyal konut inşaatları Anadolu yakasında da hızla yapılmaya devam 

etmektedir. (Şekil.4.34.) 

 

 

Şekil 4.34. İntaş Sosyal Konutları, Mimar: Candaş Keresteci, 1972, Kadıköy, (Mimarlık, 1972) 

 

“Kadıköy, Kızıltoprak, Bağdat Caddesi mevkiinde yapılan bu sosyal konut sitesi 

13.000 m²’ lik bir alan üzerinde bulunmaktadır. 3 ayrı tipteki 11 blokta 267 daire ve 

9 mağazadan ibarettir. Genellikle 4–5 kat üzerine planlanmış blokların daire 

planlamalarında, ortak yaşama bölümleri rahat tutulmuş, her yerde bir oda imkanı 

araştırılmış, çeşitli aile tiplerine hitap edebilen daireler planlanmıştır. Yerleştirilen 

bloklarda her daireye rahat bir görüş imkanı sağlanmaya çalışılmıştır. Sitede merkezi 

telefon ve merkezi ısıtma sistemleri uygulanmaktadır” (Mimarlık, 1972/10) (Şekil 

4.35.) 

 



 73 

 

Vaziyet planı 

 

         

A,B,C,D Blokları Kat Planı, Görünüşü 

 

     

F,G,H,I,J,K Blokları Kat Planı, Görünüşü 

 

Şekil 4.35. İntaş Sosyal Konutları kat planları, 1972, Kadıköy, (Mimarlık, 1972) 
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1973 

Boğaziçi Köprüsünün inşaatı bu yılda tamamlandı ve köprünün açılışından sonra 

Anadolu yakasında daha önce ikinci konut alanı olarak görülen Fenerbahçe, Moda, 

Caddebostan, Suadiye, Bostancı gibi semtler, üst gelir grubu konut alanları haline 

geldiler. 

 

1980’li yıllara doğru giderken Boğaz ‘ın kuzey kesimlerinde manzaraya hakim 

tepelerde kurulan, Etiler, Sarıyer ve Tarabya gibi semtlerde o dönemin kent dışı üst 

gelir grubu konut alanları olarak nitelendirilebilecek  apartman siteleri inşa edilmeye 

başlamıştı. Mecidiyeköy ve Gayrettepe önemli konut alanları olarak gelişirken, daha 

önceki yıllarda prestij konut alanı olan Şişli  ve Osmanbey ticarethanelere, hatta 

Bomonti’de olduğu gibi orta ölçekli sanayi tesislerine mekan olmuştur.  

(Tümertekin, 1979) 80’lerin başında ise Bebek, Yeşilyurt, Florya, Boğaziçi, Sarıyer 

ve Çamlıca en gözde konut alanları olarak öne çıkmıştır. 

4.4.  1980 Sonrası Konut Mekan Değişimi 

1980’lere kadar konut arzı ağırlıklı olarak 2 biçimde karşılanıyordu: 

 

1.  Yap – sat üretimi 

2.  Gecekondu üretimi 

 

“1980’li yıllara dek, gerek gecekondu, gerekse yap–satçı üretim tüm hızıyla 

sürmüştür. 1980’lerden sonra özel girişimciler daha büyük alanlarda daha çok konut 

inşa etmeye başlamışlar ve piyasaya daha organize olmuş alanlarda çok miktarda 

konut sunumu yapmışlardır. Bu arada gecekondu yapımı da göçen kitlenin masum 

istekleri olmaktan çıkmış; rant paylaşımına dönüşmüştür.” (Görgülü, 2003) 

 

“ Gelişim sürecinin sonunda, gecekondu yalnızca üretilip içinde yaşanan bir barınma 

aracı olmaktan çıkıp, piyasa içinde alınan, satılan ve kiralanan bir ürün haline 

gelmiştir.” (Tekeli,1982) 
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Ülkede, 1980 yılında, kentlerde bulunan 4.502.000 konuttan %21.1’i yani 950.000 

adeti gecekondu olup, kentli nüfusun %23.4‘ü (4.750.000 kişi) gecekondu da 

oturmaktadır.” (Pulat, 1991) 

 

1980’lere kadar kentsel konut arzının yaklaşık %90’ı bu iki biçimde 

gerçekleşiyordu. Her ikiside küçük ölçekli üretim örgütlenmeleri olan bu 

uygulamalar 1980’lerden sonra başka bir yöne doğru dönüşüm gösterdi. Küçük çaplı 

konut üretiminin, gerek kentsel arsa stoğunun, gerekse de sermayenin bileşenleri 

açısından sınırlara dayanması sonucu artık büyük ölçekli girişimlerle sektörün 

önünün açılması gerekiyordu. 

1982 Anayasasının 57. maddesinde “Devletin, şehirlerin özelliklerini ve çevre 

şartlarını gözeten bir planlama içinde konut gereksinimini karşılaması ve toplu konut 

girişimlerini desteklemesi” öngörülüyordu.  

 

2487 sayılı kanun bu konudaki ilk bütüncül yasal düzenleme oldu. 1984 yılında 

kanunun uygulanmasından sorumlu kuruluş olarak Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 

kuruldu. Konu ile ilgili finansmanı sağlayak kaynak ise Toplu Konut Fonu idi. 

 

Bu döneme kadar devletin konut politikası iki temele dayanıyordu: Biri “Kat 

Mülkiyeti Yasası” ki bütün yap–sat üretimi bu yasa aracılığıyla mümkün olmuştur; 

diğeri de “gecekondu afları”, ki bütün gecekondu arzı da bu politikalarla 

gerçekleşmiştir. 1950’lerden bu yana bütün iktidarlar bu iki pasif politikayı 

değiştirmeden uygulamayı tercih etmiş, ancak 1980’lerden sonra ilk kez ölçeği 

büyütmeye, piyasayı regüle etmeye yönelik bir yapılanmaya geçilmeye başlamıştır. 

Toplu Konut Kanunu ve Toplu Konut İdaresinin kurulması bu yeni politikaların 

sonucuydu. Emlak Bankası kurulduğu 1946 yılından 1985’e kadar 40 yılda toplam 

5.000 konut üretmiş; 1985’ten 1992’ye kadar ise bu rakam 24.000 olmuştu. 1984’te 

kurulan Toplu Konut İdaresi’nin kuruluşundan itibaren 6–7 yıl içinde konut 

sektörüne aktardığı finansman 160 milyar $ dı. (Bilgin, 1992) 

 

Toplu konut hamlesinin en başarılı ve en büyük projelerden biri Soyak Göztepe 

Sitesi olmuştur. (Şekil 4.36 ve Şekil 4.37.) 
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Şekil 4.36. Soyak Göztepe Sitesi, Mimar: Behruz Çinici, 1988, Göztepe (Yapı, 1994) 
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Şekil 4.37. Soyak Göztepe Sitesi kat planları, (Yapı, 1994) 

 

Keleş (1993), Cumhuriyet Türkiye’sinde konut politikalarının gelişmesini, başlıca üç 

dönemde inceleyebileceğimizi belirtir. Bunlar: 1923 – 1945 arası planlı dönem, 1980 

– 1983 ara dönem ve liberal dönemdir... Ara dönemin en önemli özelliği, 2,5 yıl 

yürürlükte kalmış olduğu halde bir türlü uygulanamayan birinci Toplu Konut 

Yasası’nın çıkarıldığı dönem olmasıdır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 

konut kesimini hemen hemen ilgi alanının dışında bırakmış olması ve Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planının da gerek planda yapılan değişiklikler, gerekse de ekonomi 

siyasasını yürütenlerce fiilen yürürlükten kaldırılmış olması sonucunda, kentsel 

konut açığı, 1980’lere başlarken en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 

 

1980’ler sonrasında İstanbul’un yeniden yapılanmasını etkileyen, dünyaya 

eklemlenme biçimindeki değişme ile, kent formunu belirleyen süreçler de 

değişmiştir. Bu döneme kadar kentsel rant genellikle küçük girişimcilerin ilgi alanı 

iken, bu yıllardan sonra büyük sermayenin de ilgi alanına girmiştir. İstanbul’da 
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ortaya çıkan yeni mekansal gelişmeler küreselleşmenin etkisini yansıtmış; kentin 

dönüşümünü biçimlendiren; sermaye, mal, insan, bilgi ve göstergelerin uluslararası 

akışının yoğunlaşması olmuştur. Bu gelişmeler mekan üretimi alanında, toprağın 

yasal yapılaşmaya açılması olarak somutlaşmış, bu da konut alanında sermaye 

sahiplerinin etkisinin artmasını ve buna bağlı olarak da büyük inşaat şirketlerinin 

gelişmesini olanaklı kılmıştır. Daha önceki dönemin küçük ölçekli müteahhitlerinin 

rekabetçi piyasasıyla karşılaştırıldığında, 1980 sonrası dönemin müteahhitleri farklı 

bir profil çizmiştir. Birçok büyük şirket petrol fiyatlarının yükseldiği dönemde 

Ortadoğu ülkelerinde ve Libya’da üstlendikleri işler sayesinde deneyim kazanmışlar 

ve bu hızlı birikim temelinde dev holdinglerle iş hacmi bakımından rekabet edebilir 

duruma gelmişlerdir. Liberal ekonomik politikalarla bankacılık sektörü hızla dünya 

piyasalarıyla bütünleştiği için, İstanbul’da inşaat sektörü bir çekim merkezi haline 

gelmiştir. (Keyder, 2000) Kentte konut, bu döneme kadar daha çok küçük girişimci 

yapsatçılar eliyle yapılırken, bu tarihten sonra toplu konut, yeni bir konut sunum 

biçimi olarak ortaya çıkmıştır”(Tekeli, 2000) 

 

İstanbul’un üst ve orta sınıfları 1980’li yıllarda sadece yaşadıkları kentin görkemli 

geçmişini ve tarihsel güzelliklerini değil, aynı zamanda güncel İstanbul’un 

keşmekeşini, kalabalıklığını, gürültüsünü ve kirlenmişliğini keşfettiler. Küresel 

tüketim kültürünün merceğinden bakıldığında, İstanbul’da yaşam kalitesinin ne denli 

yetersiz olduğu gözler önüne serilmişti. Çevre kirliliği, sadece denizleri, havayı, 

suyu etkilemekle kalmamış, kentin sosyal ve kültürel iklimine sirayet etmişti. Her 

tür kirlenmenin had safhaya ulaştığı İstanbul, artık ‘yaşanmaz’ bir kent olmuştu. 

Böylece 1980’ler, İstanbul’un üst ve orta sınıflarının, sağlıklı bir yaşam/temiz bir 

çevre = yeni bir ev özlemiyle şehri terk etmeye başladığı yıllar oldu. 

 

Dolaşımı hızlanan sermayenin etkisiyle 1980 sonrasıgelişen üst ve orta gelir grubu 

ile inşaat şirketleri lüks konut alanlarının arz–talep ilişkisini kurarken; merkezi 

yönetime paralel olarak yerel yönetimde de yürütülen neoliberal politikalar, lüks 

konut alanlarının mekansal gelişiminin yasal tabanını oluşturmuşlardır. Özellikle 

1990 yılı sonrasında; belde belediyelerinin de sayısının artmasıyla metropoliten 

planlara uygunluk aranmadan, kent çeperinde ve kentin gelişimi öngörülmeyen 

kuzey bölgesinde bir çok konut alanı gelişme olanağı bulmuştur. 
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Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılmasıyla kent dışı konut eğilimi hız 

kazanmış, Levent ve Maslak bölgelerinin erişilebilirliği artınca ofis blokları ve 

sonrasında konutlar bu bölgelere doğru kaymıştır. 

 

“1983 yılında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile yapılaşmaya 

açılan Boğaz sırtlarında güvenlik kapıları, havuz ve spor tesisleri olan lüks konut 

siteleri gelişmeye başlamıştır. Ulus, Etiler ve Levent gibi alanların yanısıra Bebek, 

Sarıyer, Arnavutköy ve Çengelköy’de de gelişen bu konut siteleri Boğaz sırtlarının 

villalarla dolmasına neden olurken; gelişen ulaşım olanakları 1990’lı yıllarda daha 

büyük alanlara yayılan ve çeşitli fonksiyonları barındıran büyük projeler üst gelir 

grubuna hitap eden konut alanlarını oluşturmuştur.” (Ekinci, 1994; Marulyalı, 1991) 

(Şekil 4.38. ve Şekil 4.39.) 

 

               

Şekil 4. 38. Beykoz Konakları–1 , Mimari: Tepe Mimari Ofisi, 1996, Beykoz 

Bahçe katı ve zemin kat planları 
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1.kat ve çatı katı planları 

 

Şekil 4. 39. Beykoz Konakları–2 , Mimari: Tepe Mimari Ofisi, 1996, Beykoz 

 

Bu dönemde merkez dışlarına kaçışın bir sebebi de hızlı kentleşmenin yarattığı 

olumsuzlukların kent içindeki yaşam kalitesini düşürmüş olmasıdır. Üst ve üst–orta 

kesim, kalabalıklaşan ve büyük sorunlar yaşayan kentlerden, ideal yaşam şartları 

olarak düşledikleri bahçe içinde, geniş, dışa kapalı, güvenli, benzer sosyal 

konumdaki insanlarla paylaşacakları konutlara gitme isteği duydular. Kent içinde 

yapılan siteler ise olabildiğince lüks, otomasyon sistemlerine sahip olarak inşa 

edildi. Herşeyin kontrol edildiği, güvenlik sorununun tamamen ortadan kalktığı bu 

evler elit tabakaya hizmet etmekte ve çekirdek ailenin tüm fertlerinin tüm gün 

dışarıda olmasına rağmen büyük metrekareli olarak tercih edilmişlerdir. “1990’lar 

İstanbul’un üst gelir grubunun sağlıklı, yeni bir yaşam tarzı ve temiz bir çevre 

özlemiyle kenti terkettiği yıllar olmuştur.” (Laçiner, 1996; Öncü, 1999) 

 

Tarih boyunca üst gelir grubunun yer değiştirmesi, semtlerin kaderini değiştirirken, 

en son konut eğilimlerini ve tercih edilen konut alanlarını belirleyen grup üst gelir 

grubu olmuştur. Genellikle üst gelir grubunun bıraktığı semtler ve konut tipleri, orta 

gelir grubu tarafından talep görmekte, orta gelir grubunun bıraktığı yerleri ise alt 

gelir grubu doldurmaktadır. Bu süreç tarihi semtlerde sosyal ve mekansal olarak 

gözle görülür bozulmalara sebep olmaktadır. 
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“Erken sanayileşmiş ülkelerde sanayi şehrinin ilk ayrışan sınıfı olan sanayi 

girişimcisi, üst-orta tabakanın, yaşama mekanı olarak şehrin dışında 

endüstrileşmenin şehre getirdiği olumsuz etkilerden uzakta, denetlenmiş bir doğal 

atmosfer içinde kontrollü ve dışa kapalı siteler (Anglo-American romantic suburbs) 

kurmuşlardır. Böyle bir oluşum Türkiye’de 1970’lerin sonuna kadar görülmemiştir. 

Şehrin yapılaşmasının küçük sermaye girişimleri ile karşılandığı dönemde bu siteleri 

oluşturan büyük sermaye girişimcilerinin inşaat sektörüne girme sebebi, sanayi 

yatırımlarının karlılık oranlarının bu süreçte daha yüksek olması ve bu tür konut 

tüketiminin bir piyasa yaratacak boyuta ulaşmamış olmasıdır. Bu tür girişimcilerin 

konut inşaat sektörü içinde bir alt sektör haline gelmesi, 1980’lerin başında alınan 

ekonomik kararlar ve 1970’lerin ikinci yarısında yaşanan ekonomik krizin rant 

gelirlerini şehir topraklarına kaydırmasının yarattığı potansiyel ile olmuştur.” 

(Karaören, M.,1992) 

 

“Özellikle 1990 yılından sonra; kent çeperinde bulunan birçok arazi 6831 sayılı 

Orman Kanunu’nun 2/B maddesi (6831/MADDE 2 / B: 31/12/1981 tarihinden önce 

bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, 

bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık(antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli 

tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar 

olduğu tesbit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 

bulunduğu yerleşim alanları, orman sınırları dışına çıkartılır. Orman sınırları dışına 

çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme 

müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman sahipleri adına orman 

sınırları dışına çıkartılır) uyarınca orman alanı dışarısına çıkarılıp birleştirilmiş ve 

mevzi planların hazırlanmasıyla lüks konut alanlarına dönüşmeye başlamıştır. 

 

“1990’lı yıllardan sonra; konut üretiminde çok hızlı bir gelişme yaşanmış ve çok 

çeşitli büyüklük ve standartlarda, çok sayıda konut üretimi gündeme gelmiştir.Emlak 

Bankası hızlı bir konut üretimine başlamış , kooperatifler çoğalmış, yap –satçı 

üretim tüm hızıyla inşaat yapmaya devam etmiş, özel sektör büyük araziler üzerinde 

çok miktarda konut üretimine geçmiştir. Artan enflasyon, kişileri paralarını 

değerlendirmek amacı ile, konuta  yatırım yapmaya yönlendirmiştir. (Görgülü, 2003) 
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“Yüzme havuzları, oyun alanları, golf sahaları olan peyzaj çalışması yapılmış doğal 

ortamlarda yaratılan mekanlarda, benzer sosyal ve ekonomik statüdeki insanlarla 

birarada yaşama olan eğilim satışları arttırarak yeni projelerin gelişmesinde etkili 

olmuştur.”(Keyder, 2000; Bali, 1999) (Şekil 4.40.) 

 

 

Şekil 4.40. Mercan ve Platin Konutları, Mimar: Behruz Çinici, 1990’lar, Ulus 



 83 

“II. Boğaz köprüsünün yapımına paralel olarak gelişen diğer bir alan da; Eyüp 

ilçesinde bulunan Kemerburgaz ve Göktürk olmuştur. 1989 yılında Kemer Country 

ve 1991 yılında Kemer Golf Klübü bu alanda yer seçmiş ve Göktürk’ün 1993 yılında 

belde belediyesi olarak Eyüp Belediyesi’nden ayrılmasıyla gelişimi hızlanmıştır” 

(İnal, 2002). 1990’lı yılların başından itibaren İstanbul’da özellikle lüks konut 

üretimine ağırlık verilmiş durumdadır. Yapılaşmaya açılan tarım veya orman 

arazileri üzerinde sadece “kar” amacıyla konut üretilmektedir. 

 

1980 sonrası yeniden liberalleşme sürecine girilmiş ve tüm dünyada olduğu gibi 

tüketim toplumunu destekleyen bir yapı doğmuştu. Modernizmin sunduğu yalınlık 

bu hareketliliğe yanıt veremez olunca yeni mimarlık tarzlarını destekleyen bir ortam 

doğdu. İşte bu ortamda aranılan kan postmodernizm ile geldi. Mimari açıdan 

getirdiği yeniliklerin yanında bu düşüncenin yarattığı bir uygulama da yeni kent 

soylu sınıfa pazarlanan cemaat düşüncesidir. Günay (2005) yapılan bu Kemer 

Country yerleşmesini dış dünyaya kapalı konut bölgelerinin tasarlandığı “kapalı 

cemaat” (gated community) modelinin, cemaat mimarlığı (community architecture) 

adı altında yöresel mimarinin yeniden devreye sokulması olarak tanımlamaktadır. 

Yapılan kuleleri, çıkmaları, bacaları ve kafesleri de Yeni – Osmanlı Üslubun 

pazarlaması olarak nitelendirmektedir. 

 

İstanbul’da bugün toplu üretim çeşitliliğine bakıldığında; 

 

1. Özel şirketler 

2. Yerel yönetimler 

3. Toplu konut idaresi 

4. Yapı kooperatifleri yolu ile yasal üretim yapılmaktadır 

 

Bugün toplu konut alanlarında gelir dağılımına göz atıldığında, karşımıza şöyle bir 

tablo çıkmaktadır: 

 

1. Tek ailelik konut yerleşmeleri 

2. Üst (orta üst) gelir grubuna yönelik çok ailelik konut yerleşmeleri 

3. Orta (orta üst) gelir grubuna yönelik çok ailelik konut yerleşmeleri, (Görgülü, 

2003) 
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Konut üretimini etkileyen en önemli olaylardan biri de 17 Ağustos ve 12 Kasım 

1999’da meydana gelen depremler olmuştur. Depremin görülen korkunç etkileri ve 

beklenen büyük İstanbul depremi kent içi konut dağılımı sebeplerine yeni bir bileşen 

olarak” zemini” de katmıştır. Fay hattının geçtiği yerlere yakın, alüvyonlu veya 

dolgu zeminlerde bulunan semtler terkedilmeye başlamış, nispeten daha sağlam 

zemini olduğu kabul edilen kuzey bölgelere yayılım başlamıştır.  Artık konut 

üretiminin en önemli bileşenlerinden biri olarak zemin durumu ve statik sağlamlık 

tüketicinin de tercihleri arasına girmiştir. 

 

2000’li yıllara gelirken merkez dışına doğru yapılan göç “residence” projeleri ile 

geriye dönmeye başladı. Metropolün sosyal hayatını özleyen, kent dışındaki evine 

ulaşmak için her gün uzun yollar katetmekten ve trafikten bunalan, ayrıca 

çocuklarının okuluna uzaklığı sebebiyle zorluk yaşayan bir kesim kent merkezindeki 

bu yüksek standartlı evleri tercih eder hale geldi. Tamamının yapımına 1995 

yılından sonra başlanan, rantı yüksek bölgelerde yapılan çok katlı; nispeten daha 

küçük metrekareli  “residence projeleri”’; kent dışında yapılan projelerin sunduğu 

lüks konut olanakları ile beraber kent yaşamının avantajlarını da kullanarak yine üst 

gelir grubuna hizmet eder hale geldi. Bu konutlar daha ziyade 30 – 50 yaş arası, 

yoğun iş yaşamına sahip elit bir kesimi hedeflemekteydi. 

 

Merkezi iş alanlarının ayrıcalıklı yüksek yoğunluklarda yapılaşma eğilimi gösteren 

Levent – Maslak hattına kayması da iş merkezi ile bütünleşen lüks konut projelerinin 

de bu alanda gelişmesini teşvik etti. Levent – Maslak hattı üzerinde bulunan 

MetroCity (Şekil 4.41.) dışında yapımı devam eden Kanyon ve 2008’de bitirilmesi 

planlanan Dubai Kuleleri de bu gelişimin artarak devam edeceğini göstermektedir. 

 

Günümüzde 500 bin $ - 2 milyon $ aralığında satılan bu daireler, sahipleri açısından 

ev ihtiyacı dışında, toplum içinde prestij sağlayan yatırımlar olarak sosyolojik bir 

anlam da yüklenmiş durumdalar. 
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Şekil 4.41. MetroCity, Mimar: Doğan Tekeli, Sami Sisa, 2003, Levent 

 

2000’li yıllardan başlayarak kent merkezinde, “akıllı bina” olarak pazarlanan, 

çağdaş malzemelerle inşa edilen bu residence projelerinin gördüğü ilgiden destek 

alan, kent merkezi dışında yine benzer mimari anlayışla uygulayan evler de inşa 

edilmeye başladı. Bu dönem artık site türü konut projelerinde gördüğümüz 

postmodern çizgide, geleneksel konutlara öykünen mimari dilin dışına çıkılmaya 

başladığı bir dönemin de başladığı yıllar olmuştur. (Şekil 4.42.) 
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Şekil 4.42. Optimum Evleri, 2004, Mimar: Han Tümertekin, Ömerli 

 

2005 yılından inşaat sektörüne baktığımızda geçmiş yıllardaki kriz ortamından hızla 

çıkıldığını görmekteyiz. Sektör bu yıl %19,7 büyüme oranı ile rekor kırdı. (NTV, 

2005) Artık stabil hale gelmeye başlayan faiz oranları sebebiyle paradan para 

kazanmak olarak adlandırılan yatırım yöntemi cazibesini kaybetti ve gelir düzeyi üst 

– orta ve üst kesim yatırımlarını konuta yönlendirdi. Bu durum konut üretiminde 

patlamaya sebep oldu ve depremle cazibe kaybeden yüksek konut bloklarına dönüş 

oldu. Yüksek ranta dayalı bu konut türünün seçim nedeni kuşkusuz arsadan 

maksimum rantı kazanma hedefi olarak görünmektedir. (Şekil 4.43.) 
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Şekil 4.43. Mashattan, 2005 – 2008, Taş–Yapı, Maslak 

 

Önümüzdeki yıllarda düşük faizli, uzun vadeli konut kredisi olan “mortgage” 

sisteminin yasalaşması ve uluslararası fonların bu yasayla Türkiye’ye gelmesiyle 

konut üretiminde daha alt sosyal tabakaların da ev sahibi olma şansını 

yakalayacağını düşünürsek, konut üretiminin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. 

Görünen o ki cumhuriyetin kuruluşundan bu yana üretile gelen konut politikaları 

yeni açılımlarla 21. yüzyılda da gelişimini sürdürecektir.  

 

“Mortgage müjdesi emlak piyasasını coşturdu. Yurdun dört bir yanında ev alan 

alana. Bir yılda ev sahibi olanların oranı yüzde 85 arttı.” (Sabah, 2005) 
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5. KONUT MEKAN KURGUSUNUN DEĞİŞİMİ: GAZİANTEP 

5.1.  Gaziantep Kentinin Genel Özellikleri 

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük şehri 

olup nüfusu, ekonomik yapısı, turizm potansiyeli ile Büyükşehir statüsüne sahip bir 

metropoldür. 

 

Coğrafi yönden GAP'ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmiyle de GAP 

kalkınmasında temel teşkil eden Gaziantep, ekonomik yönden çevresindeki 18 ili 

etkisi altında tutmaktadır. (G.B.B.K.D., 1989–2001), 

 

Kentin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk 

uygarlıklarının doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu, Güneyden ve 

Akdeniz'den doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu, uygarlık 

tarihine ve bugüne yön vermiştir. Bu nedenle Gaziantep, tarih öncesi çağlardan beri 

insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Tarihi İpek yolunun da 

buradan geçmiş olması, ilin önemini ve canlığını devamlı olarak korumasını 

sağlamıştır. 

5.2.  Cumhuriyet Öncesi Dönem Kent Tarihi 

Gaziantep, Anadolu'daki insan topluluklarının kültürünü yansıtan en eski 

merkezlerden birisi olup tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. 

 

Cumhuriyetin ilanına kadar Gaziantep’in kronolojik tarihini şöyle sıralayabiliriz:  

 

M.Ö. ?–10000  Paleolitik Dönem 

M.Ö. 5000–3000  Kalkolitik Dönem 

M.Ö. 3000–2000  İlk Tunç Çağ 
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M.Ö. 2000–1460  Orta Tunç Çağı. Güneydoğu Anadolu Küçük Devletleri 

M.Ö. 1460–1200  Son Tunç Çağı 

M.Ö. 1200–600  Geç Hitit Prenslikleri Dönemi 

M.Ö. 539–331  Persler Dönemi 

M.Ö. 331–323  İskender Dönemi 

M.Ö. 312–69  Selökidler Dönemi 

M.Ö. 69–M.S. 72   Kommegene Krallığı Dönemi 

72–395  Roma Dönemi 

395–628  Sasanlılar Dönemi 

636 –  Yermük Savaşından sonra Iyaz Bin Ganemin Antep yöresini ele geçirmesi 

782 – Harün – ür Reşid döneminde yörenin Bizanslılardan geri alınması 

1077 – Gümüştekin’in Antep’i Bizanslılardan alması 

1084 – Süleymanşah’ın yöreyi fethetmesi 

1098 – Antep’in Urla’da kurulan Haçlı Kontluğu’na bağlaması 

1150 – Sultan I. Mesud’un Antep yöresini Haçlılardan geri alması 

1156 – Suriye Atabeği Nureddin Mahmud’un Antep’i ele geçirmesi 

1157 – Kılıç Aslan’ın Antep’i geri alması 

1218 – İzzeddin Keykavus’un Antep’i Halep Eyyübilerinden geri alması 

1259 – Antep yöresinin İlhanlı egemenliğine girmesi 

1260 – Mısır Memluk Sultanı Seyfeddin Kutuz’un Antep yöresini İlhanlılar’dan 

alması 

1343 – Dulkadiroğlu Karaca Bey’in Antep yöresini Dulkadiroğlu Beyliğine  

bağlaması 

1353 – Bölgenin Dulkadiroğulları’ndan Memluk egemenliğine geçmesi 

1381 – Yörenin yeniden Dulkadiroğulları egemenliğine geçmesi, aynı yıl bir kez 

daha Memluklarca geri alınması 

1400 – Timur’un Antep’i ele geçirmesi 

1468 – Dulkadiroğlu Şahsuvar Bey’in Memluk ordusunu Antep yakınlarında 

yenilgiye uğratması, Memluk komutanı Emir Yaşbek’in Şahsuvar Bey’i yenerek 

Antep yöresini tekrar ele geçirmesi 

1516 – Yavuz Sultan Selim’in Antep’e gelmesi 

1517 – Antep yöresinin tümüyle Osmanlı topraklarına katılması 

1818 – Antep’in Maraş eyaletine bağlanması 
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1839 – Antep’in Osmanlı yönetimine başkaldıran Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali 

Paşa güçlerinin eline geçmesi 

1914 – Antep’in Halep Vilayeti’nden ayrılarak bağımsız sancak olması 

1918 – İngiliz birliklerinin Antep’e girmesi 

1919 – Fransızların Antep’i işgal etmesi 

1920 – Antep şehir savaşlarının başlaması 

1921 – Fransızlarla Ankara Antlaşmasının imzalanması, Fransız birliklerinin 

Gaziantep’i boşaltması ve şehrin kurtuluşu. (G.K.E., 2005) 

5.3. Cumhuriyet Öncesi Dönem Konut Mekan Değişimi 

Ayıntap olarak bilinen eski kent, bugünkü Gaziantep'in 12 km. kuzeybatısında Dülük 

köyü ile Karahöyük köyü arasındadır. Yapılan arkeolojik araştırmalarda Taş, 

Kalkolitik ve Bakır Dönemlerine ait kalıntılara rastlanmış olması, yörenin 

Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu göstermektedir. 

 

Osmanlılar döneminde çok sayıda cami, medrese, han ve hamam yapılmış, kent aynı 

zamanda üretim, ticaret ve el sanatları yönünden de ilerlemiştir. 1641 ve 1671 

yıllarında yöreyi iki kez ziyaret eden Evliya Çelebi, burada 22 mahalle, 8 bin ev, 100 

kadar cami, medrese, han, hamam ve üstü kapalı çarşı olduğunu anlatır. 

 

Evliya’nın eserinde bahsettiği yapılar, kentin doğuda bugünkü Suyabatmaz 

Mahallesi’ndeki Şeyh (Şıh) Cami ve Külliyesi’ni, dolayısıyla kuzeyden güneye 

bugünkü Bekirbey, Kozluca, Suyabatmaz ve Şakirbey mahallelerinin bir bölümünü 

içerdiğini, güneyde Alaybey, Kozanlı ve Tepebaşı mahallelerine kadar uzandığını 

göstermektedir. Kent, kalenin kuzeyinde Tabakhane, Ali en–Neccar Camisi 

çevresine, batıda ise Seferoğlu mahallesine kadar uzanmış olmalıdır. Evliya Çelebi, 

Şehri Küsti’de Ağa Camisi’nden söz etmektedir. (Bugünkü Şehreküstü adı buradan 

gelmiş olmalıdır) (Güzelbey, 1963) 

 

Evliya pek açık belirmemekte ise de sokakların başlarında bulunan ve geceleri 

kapanan kapılardan (tebirge) söz ettiğine göre, Antep’te ortaçağlardan kalan, 

mahalleleri birbirinden ayırma geleneğinin sürdüğü anlaşılmaktadır. (Kuban, 2001) 
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18. yüzyıl Gaziantep için bir gelişme dönemi olmamıştır. Özellikle 18.yüzyılın ikinci 

yarısı düzensizlik ve eşkiyalık dolu bir dönemdir. 1760 tarihli şeriye sicilinde 

mahalle sayısının bir önceki yüzyıl sonuna göre 39’dan 53’e çıktığı görüldüğü halde 

1817 tarihli bir başka şeriye sicilinde bu sayı sadece 54’e çıkmıştır. Kalenin 

kuzeyindeki Sefer Paşa mahallesi 18. yüzyılda ortaya çıkan bir mahalle olarak 

gözüküyor. Kent; ulaşım, ticari akslar ve Alleben Deresi boyunca gelişmiştir. 

(G.K.E., 2005) 

 

18. yüzyılda kent, Halep yolu boyunca Şehreküstü’ne kadar uzanmakta idi. Halep 

kapısı burada bulunuyordu. (Güzelbey, 1970) bu yüzyılda kale önünden doğu – 

güneydoğuya uzanan büyük ticaret aksı (Şekil 5.1.) boyunca Bedesten–i Atik adı 

verilen Lala Mustafa Paşa Hanı’ndan ayırmak için Bedesten–i Cedit (yada Zincirli 

Bedesten) denilen ve 1762’de Hüseyin Paşa tarafından han, Nakip (sonradan 

Mecidiye) Hanı (1756), İki Kapı Han, Emir Ali Hanı, Tütün Hanı yapılmıştır. 

(Kuban, 2001) 

 

Halep salnamelerinin Gaziantep’le ilgili bilgilerine göre 1839’da kentte 5.021 hane 

vardı. Bunlardan 3.907 hane Müslüman, 1.027 hane Hıristiyan, 67 hane Musevi idi.  

Kent nüfusunun 18.002’si Müslüman, 4.933’ü Hıristiyan, 274’ü Musevi idi. (Ancak 

bu sayılara kadın nüfusunun eklenmediği anlaşılmaktadır.) Yine aynı salnamelere 

göre 1886’da kentin nüfusu 86.269’dur. (Barlas, 1962) 

 

Kentte 19.yy boyunca ticaretin etkisi ile gelişim görülmektedir. Kentteki yeni 

ekonomik gelişimin belirtileri, kentin eski ticaret merkezindeki ticaret yapılarının 

artmasıdır. Yeni han ve dükkanlar eski ticaret merkezinin içinde ya da hemen 

yanındaki boş alanlara inşa edilmiştir. Antep’in yaygın, fakat boşlukları fazla bir 

dokusu vardı. Kentin içi 19.yy boyunca büyük boşluklar, bahçe içermeye devam 

etmiştir.  
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Şekil 5.1. Kaleden Halep yönüne uzanan ticaret aksı ve Türktepe’deki konutlar 

 

Bu hanların yapıldıkları ticaret aksı boyunca arka taraflarında yoğun bir konut 

yerleşmesine sebep olmuşlardır. Bu nedenledir ki kentin en çok güneydoğu yönünde 

Halep yolu üzerinde geliştiği görülmektedir. Tarihi Antep Evlerini barındıran bu 

bölgeler yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüştür. Konut mimarisinin Kuzey Suriye 

ve Kuzey Mezopotamya’nın taş ve düz çatılı, eyvanlı, zemin katı sağır yapı 

geleneğine benzer şekilde kurgulandığını görmekteyiz. Ancak bu düz çatı formu, 19. 

yüzyılda batıdan etkilenerek kiremit çatıya döndürülmüş olmalıdır. (Başgelen, 1999) 

(Şekil 5.2.) 

 

Şekil 5.2. Türktepe’deki Antep Evleri ve hanlar, (Özsoy, 2005) 
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Kentsel dokuyu oluşturan yapılar inşa edilirken iklime, yaya ulaşımına ve arazinin 

engebesine uyan bir mimari kullanıldığı görülmektedir. (Şekil 5.3.) 

 

 

 

 

Şekil 5.3. Yüzyılın başlarında Gaziantep’in genel görünümü (Başgelen, 1999) 

 

Kentin tarihsel kaburgası başlangıçta kale ve onun karşısındaki Türktepe’nin güney 

yamaçlarına yerleşen ve her iki tepenin güneydeki düzlüğe kavuştukları yerde 

batıdan güneydoğuya doğru ticaret aksı boyunca uzanan alanla güneyde Beytepe 

üzerindeki yerleşme alanları ve onları birleştiren yeni adlarıyla Akyol, Karatarla, 

Çukur, Alaybey, Kozluca mahallelerini de içeren düz alanlardan meydana geliyordu. 
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Kentin anıtsal yoğunlaşması da konut alanları arasında, fakat Türktepe’ye daha yakın 

olan ticaret aksı üzerindeydi. (Şekil 5.4.) 

 

 

Şekil 5.4.  Kale ve çevresindeki konutlar (yüzyıl başları) (Başgelen, 1999) 

 

Yüzyılın başlarında ve bundan asırlarca öncesinde bile şehrin sınırları değişmeden 

kalmıştır. Şehrin etrafı mezarlıklarla çevrili eski bir kent görüntüsünü korumaktaydı. 

Yeni binalar batıda İnhisarlar binası, doğuda yeni okulun olduğu yer, güneyde 

Şıhıcan ve Hastane bölgesi, kuzeyde Sinler denilen mahalle ve Dabağhane arasında 

arasında yapılırdı. Ermenilerin yaptığı ve sonradan liseye çevrilen binalar ve bağ 

evleri dışında bu hudutlar dışında bina yapılmazdı. Evler mimari olarak Halep 

binalarının taklidi idi. (Barlas, 1963) 

 

Antep Evleri; yüksek duvarlar arkasında, dış mekanlardan mümkün olduğunca 

soyutlanmış Hayat’a (Avlu) dönük yapılardır. Evlerin ikinci katında sokağa yapılan 

konsol çıkıntılarına köşk denir. Dışı metalle kaplanan bu tür yapılar “Köşklü Ev” 

diye de adlandırılır. Evin ana girişi sokaktan hayata girişle sağlanır. Hayat etrafında 

ocaklık (mutfak), hazna (kiler), hela gibi mekanlar yer alır. Evler tek, iki veya üç 

katlı olarak inşa edilmiştir. Genelde iki katlı evler hakimdir. (Başgelen, 1999) 

 

Hayat etrafında konumlandırılarak içe dönük ve tek bina yada yazlık–kışlık olarak iki 

konut ünitesinden oluşan yapılar, planı etkileyen ikincil önemli mekan olan sofaya 

bağlı olarak 3 farklı plan tipine sahiptir: (Şekil 5.5.) 
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1. Sofasız 

2. Dış sofalı 

3. İç sofalı 

 

 

Şekil 5.5. Antep Evi Plan Tipleri, (Büyükmıhçı, 2001) 

 

İçe dönük yaşam tarzında kadınların gün boyu evde oluşları ve yaşamın özellikle 

yazları sürekli hayatta geçmesi nedeniyle buraya önem verilmiştir. Hayatın tabanında 

işlemeli taşlar vardır. Hayatın kenarlarında çiçeklikler, genellikle ortasında da “gane” 

adı verilen havuz bulunmaktadır. Evin üst katlarına dıştan merdivenlerle ulaşılır. 

Sofa etrafında sıralanmış çoğu zaman eyvanlı odalar yer alır. Yörede eyvan adı 

verilen bu bölümün üst tarafı kapalı olup, ön yüzü avluya bakar. Sıcak yaz 
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günlerinde gölgeli bir mekandır. Sofaya açılan odalar çok işlevli özelliğe sahip 

mekanlardır. (Şekil 5.6.) 

 

            

 

 

Şekil 5.6. Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi  (HSEM, 1999) 
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Geleneksel Türk Evi odaları ile aynı temel ilkeler doğrultusunda oluşturulan bu 

odalar yeme, yatma, oturma gibi günlük yaşamı içeren fonksiyonlara cevap verecek 

biçimde inşa edilmiştir. Hatta eşik denilen girişte, yıkanma işlevi dahi 

gerçekleşmektedir. Odada yatakların konduğu döşeklik, yemek kapları için kübbiye 

adı verilen dolap nişleri de vardır. Bunlar nacar denen ahşap işçiliğine sahiptir. Bu 

odalardan bina dışına da yansıyan, merdivenlerle çatı arasına çıkılan bölümler vardır. 

Önceleri toprak çatı olan mekanlar, daha sonra yerlerini alaturka kiremide (yörede 

bunlara bardak denir) bırakmıştır. Çatı altları havalandırmanın iyi olması nedeniyle 

kiler olarak da kullanılmaktadır. Genelde tavanlar ahşap kalaslar üzerine geçerken bir 

kısmı da bağdadi sıvaya geçmiştir. Bunların üzerine boya ve resimlerle, tavan 

süslemeleri yapılmıştır. (Güzelbey, 1961) (Şekil 5.7.) 

 

 

Şekil 5.7. Güllüoğlu Evi tavan ahşapları (Özsoy, 2001) 

 

Üst kat odalarından sokağa çıkma yapan oda, evin en önemli odası olup tavan ve 

duvarları son derece özenli bir işçilikle şekillendirilirdi. “Baş Oda” olarak 

adlandırılan bu oda, Harem–Selamlık ayrımının yaygın olarak kullanılmadığı Antep 

Evleri’nde geleneksel Türk Evi’ndeki selamlık bölümünün karşılığıdır. (Büyükmıhçı, 

2001) 
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Cephelerde genellikle sosyal yaşam şekillerinden oluşan fonksiyonların yansıması 

vardır. Örneğin mahremiyeti sağlamak için zemin katlarda sokağa bakan pencere 

açılmamıştır ve tamamen hayata yönelinmiştir. Üst katlarda, yola bakan büyük kafes 

pencereler bulunmaktadır. Tüm pencerelerin üzerinde ışık ve hava sağlayan 

“Kuştağası” vardır. Kuştağaları aynı zamanda güvercin ve kuşların da barındığı 

yerlerdir. Bazı pencereler ev sahiplerinin dini görüşünü de yansıtmaktadır. Örneğin 

gayrimüslim evlerinde haçvari pencerelere rastlanmaktadır. Yörede ahşabın az, taş 

ocaklarının çok olması kagir malzemelerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. 

 

Taş cinsleri olarak kıymık, minare kayası, havara taşı ve karataş kullanılmıştır. 

Karataşlar genellikle hayat süslemelerinde kullanılır. Bu taş kagir yapılar binaların 

içini yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahiptir. (Güzelbey, 1961) 

 

Bölgenin jeolojik yapısının karstik niteliğine bağlı olarak kent içinde belki de inşaat 

için elverişli görülmeyen boşluklar bulunuyordu. Yapılar altında da mağaraların depo 

olarak kullanıldığı, yeraltı suyunun varlığı nedeniyle hamam, yeraltı şadırvanı ve 

çeşmesi gibi ilginç uygulamalar yapıldığı görülüyor. (Kuban, 2001) 

 

Antep yeniden Osmanlı idaresine geçtiği sırada, 1847–1848’de Dr. Azaria Smith adlı 

misyonerin ilk protestan kilisesi ve hastanesini kurduğunu görüyoruz. (Barlas, 1970) 

Antep’in sosyal ve ekonomik hayatında bu misyonun bundan böyle Cumhuriyet 

dönemine kadar önemli bir yeri olacaktır. Smith’in önayak olduğu eğitim 

faaliyetlerinin kentin gelişmesinde etkili olduğu anlaşılmaktadır.  

 

“Amerikan misyonerlerinin irşat ve delaleti ile Ermeniler çok aydınlandı ve bizi çok geride 

bıraktılar. Misyonerler Amerikan Kız ve Erkek Kolejini açmışlar ve Ermenilerle 

doldurmuşlardı. Ermeniler bu kolejlerden çok istifade etmişler ve kültürlü insanlar 

yetiştirmişlerdir. Bu aydınlanma, Ermenilerin sanat ve ticaret hayatına tesir etti. Ermeni milleti 

şehrin ticari ve iktisadi hayatına hakim oldu.” (Barlas, 1963) 

 

Ermeniler bina yapımındaki ustalıklarıyla da öne çıkıyorlardı. Taş işçiliğinde 

kullandıkları motifler, geleneksel Osmanlı sadeliğinden çok farklıydı. Merdiven 

basamaklarındaki işlemeler, iç avlu döşemelerindeki motifler gibi ayrıntılar Ermeni 

ustaların Antep Evlerine katkılarıydı. (Şekil 5.8.) 



 99 

 

 

Şekil 5.8. Güleç Evi (Özsoy, 2001) 

5.4.  1923 - 1950 Dönemi Konut Mekan Değişimi 

Cumhuriyet dönemi Gaziantep kenti, Kurtuluş Savaşı’ndan harap çıkmıştı. (Şekil 

5.9.) Kent nüfusunun savaştan sonra (1921) 25.000’e kadar düştüğü görülmektedir. 

Ermeniler kenti terk etmişlerdir. Fakat bu dönemden itibaren kent nüfusu sürekli 

artmıştır. 1927’de 88.706’dan 1935’te 127.599’a, 1940’da 141.063’e yükselmiştir. 

(Kuban, 2001) 

 

 

Şekil 5.9. Savaş sonrası Gaziantep’in genel görünümü (Başgelen, 1999) 
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Cumhuriyetin onuncu yılını doldurmak üzere olduğu yıllarda kentte imar hareketleri 

artmıştır. 1935 yılında kentin ilk imar planı Herman Jansen tarafından yapılmıştır. 

(Şekil 5.11.) 1936–1945 yılları arasında buna dayanarak Saburcu, Karagöz, Gaziler 

Caddeleri, İsmet Paşa ve Atatürk Bulvarları açılmış ya da genişletilmiştir. (Şekil 

5.10.) Bu bulvarların üzerine yapıldığı eski yolların önce toprak, sonra taş kaplı, 

ancak 4–5 metre genişliğinde yollar olduğu, 1930’lardan kalan fotoğraflara bakarak 

anlaşılmaktadır. (Kuban, 2001) Eski semtlerde araç geçişine imkan tanımayacak 

kadar dar yolların genişletilmesi bu semtlerdeki emlak fiyatlarını da etkilemiş, artan 

fiyatları gören diğer mahalle sakinleri de belediyeye yol genişletmeleri için 

başvurular yapmışlardır. (Yetkin, 1967) 

 

 

Şekil 5.10. Jansen Planıyla açılmış  Atatürk Bulvarı (Başgelen, 1999) 
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Gaziantep için apartmanlaşmaya geçişin ilk örneği olarak sayılabilecek bina Jansen 

planıyla açılan Atatürk Bulvarı üzerinde 1947–1948 yıllarında yapılmış olan Göksel 

Apartmanıdır. (Şekil 5.12.) Binayı inşa eden, o dönemde Mimar Ökkaş Usta olarak 

bilinen Ökkaş Kuranel’dir. Ermenilerin şehri terketmesinden sonra bina yapıcılığı 

konusunda en önemli isimlerden biri olan Kuranel gibi ustalara o dönemde “Mimar” 

denilmektedir. (Güneyligil, 2005) 

 

Ökkaş Usta, babası Mehmed Usta’dan başka Gaziantep Ermenilerinden Zana Zan 

Arakil Usta’nın yanında yetişmiş, Urfa Ermenilerinden Agop ve Aruş ustalardan 

eğitim almıştır. 50 seneden fazla yapıcılığa hizmet vermiştir. (Güzelbey, 1960)  

 

      

 

Şekil 5.12. Göksel Apt., Yapıcı: Ökkaş Kuranel, 1947–1948, Atatürk Bulvarı, (Özsoy, 2005) 

 

Göksel Apartmanı zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Zemin kat ticari 

kullanım, üst katlar ise ticaret ve konut olarak kullanılmaktadır.  Düzgün kesme 

taştan yapılan bina dikdörtgen planlıdır. Pencereler düz atkılı yapılmış ve sokak 

cephelerinde iç balkonlar oluşturulmuştur. Cumhuriyet dönemi yapılarında görülen 

geniş saçaklı çatı uygulaması Göksel Apartmanı’nda da uygulanmıştır. Oturma çatı 

üzerinde taş bacalar bulunmaktadır. Yapı eski kent dokusunda dikkati çeken özgün 

binalardan biridir. 
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Planimetrik açıdan binaya baktığımızda her katta 2 daire bulunması ile ilk örnek 

olarak gelişmiş bir plan şemasına sahip olduğu söylenebilir. Her dairede merkezi 

geniş bir hol bulunmaktadır. Tüm hacimlere bu holden ulaşılmaktadır. Geleneksel 

Antep Evi’ndeki Hayat’ın apartmana uyarlanması olarak görülebilecek kadar geniş 

bir hacme sahip olan bu hol, içedönük yapının korunmaya çalışıldığını 

göstermektedir. 

 

Taş ustalarının “mimar” olarak adlandırıldığı bu yıllardan sonra gerçek mimarlığın 

kavranmasını sağlayan olay, 1948 yılında getirilen, yeni yapılacak yapılara mimari 

proje zorunluluğudur. (Güneyligil, 2005) Mimari proje ihtiyacını doğuran bu 

düzenleme ile diplomalı mimarlar kent mimarisine kendi damgalarını vurma şansı 

bulmuşlar ve de batı kentlerinde aldıkları eğitim ile Gaziantep’te çağdaş mimari 

örnekler vermişlerdir. 

5.5.   1950 – 1980 Dönemi Konut Değişimi 

1950’li yıllara gelindiğinde şehrin hızla artan nüfusu karşısında büyük bir konut açığı 

meydana gelmişti. 1927 ile 1950 yılları arasında şehir nüfusu ortalama binde 25 

oranında artarken 1950–1960 arasında bu oran binde 63’e çıkmıştı. (Yetkin, 1967) 

Ekonomik durumu kısıtlı bu nüfus için öncelik, tek oda bile olsa kendi evlerini 

yapabilmekti. Bu nedenle yeni yapılan evlerin çoğu gecekondu düzeninde tek odalı 

yapılmaktaydı. Eski Antep Evleri’nin yıktırılıp yerine yeni konutların yapılmaya 

başladığı dönem, 1950’lerden başlayan bu yıllar olmuştur. (Güneyligil, 2005) 

  

1972’de İller Bankası İmar Planlama Dairesi’nin yaptığı çalışmaya göre Gaziantep’te 

aile büyüklüğü 5,45 dir. Konutta ortalama 1,17 aile ve 6,44 kişi oturmaktadır. Anket 

yapılan 1.504 konutta 3.454 oda saptanmıştır. Konutta ortalama 2,29 oda ve bir 

odaya 2,8 kişi düşmektedir. Bu rakamın yüksek oluşunun nedeni, kentte 1 odalı ve 2 

odalı konut sayısının yüksek olmasındandır. Bu durum tek odalı konut biçiminin bu 

yıllarda bile ağırlığını koruduğunu göstermektedir. 

 

. 



 104 

 

Ş
ek

il
 5

.1
3

, 
A

h
m

et
 K

em
al

 A
ru

 P
la

n
ı,

 1
9

5
5

 (
İ.

B
.İ

.P
.D

.,
 1

9
7
2

) 



 105 

Çok partili döneme girildikten sonra şehir nüfusunun hızla artmaya başlaması ve 

şehrin gelişmesi gibi sebeplerle Jansen Planı eskimiş, yetersiz hale gelmişti. (Yetkin, 

1973) Bu sebeple kentin ikinci imar planı 1955’te Kemal Ahmet Arû tarafından 

yapıldı. (Şekil 5.13.) Planın yapıldığı bu tarihte kent nüfusu 149.369’a yükselmişti. 

 

Mimarlar arasında ilk bütünleşmeyi, birlik haline gelinmesini sağlayan olay, 

1953’teki tren istasyonunun yapımıdır. İstasyonun inşaatı sırasında kentte bulunan 

mimarların hemen hergün biraraya gelmesi gerekmiş, bu durum ortak konuların 

tartışıldığı, bilgilerin paylaşıldığı bir ortak enerjiyi doğurmuştur. Mimarlar odasının 

kuruluşundan önceki ilk örgütlenme bu olayla sağlanmıştır. (Güneyligil, 2005) 

 

Bu istasyonun inşaasının bir diğer önemli yanı ise devlet eliyle ilk sosyal konutların 

istasyon çalışanları için üretilmesini sağlamasıdır. Gaziantep’te günümüzde bile 

devletin hemen hemen hiçbir sanayi kuruluşunun ya da yatırımının bulunmaması 

sebebiyle 12 tane ikiz evden oluşan bu sosyal konutlar tekil örnekler olarak 

kalmışlardır. (Şekil 5.14. ve Şekil 5.15.) Benzerlerini Anadolu’nun pekçok kentinde 

görebileceğimiz bu yapılar, yerel anlayışın dışında, kaynağını tamamen batıdan alan 

konut tiplerinin ilk örneklerindendir.   

 

 

Şekil 5.14.  İstasyon Evleri – 1 , 1953, Hürriyet Mahallesi, (Özsoy, 2005) 
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Şekil 5.15.  İstasyon Evleri – 2 , 1953, Hürriyet Mahallesi (Özsoy, 2005) 

 

1950’li yıllar apartmanlaşmaya geçişin yerleşim bazında ilk örneği olan Bahçelievler 

yerleşiminin gelişmeye başladığı yıllar olmuştur. Genellikle 2 yada 3 katlı yığma 

apartmanlar olarak inşa edilen bu evlerde her katta 1 daire bulunmaktadır. Buna 

sebep olarak geleneksel Antep Evi’ni terkeden bu ilk kuşağın henüz mahremiyet 

olgusuna sahip çıkması, hem de arsa parsellerinin çift daire olarak inşa edebilmek 

için çok küçük olmasıdır. (Güneyligil, 2005) Yapıda kullanılan malzeme de esaslı 

olarak değişmiştir. Artık yontma taş yerine tuğla, kıtıklı sıva yerine alafranga sıva 

kullanılmaktadır. (Aksoy, 1961) (Şekil 5.16. ve Şekil 5.17.) 

 

 

Şekil 5.16.  Papatya Rehabilitasyon Merkezi – 1 , 1964, Bahçelievler, (Özsoy, 2005) 
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Şekil 5.17.  Papatya Rehabilitasyon Merkezi – 2 , 1964, Bahçelievler, (Özsoy, 2005) 

 

Günümüzde yüksek apartman yapılarını da etkileyen geniş balkonlar, bu konutların 

belirgin özelliklerindendir. Sıcak yaz günlerinde oturma, misafir ağırlama, yemek 

yeme gibi günlük hayata ait faaliyetlerin yaşandığı bu mekanların, geleneksel Antep 

Evi’ndeki hayat ya da sofa ihtiyacını karşıladığını söyleyebiliriz. 

 

1950’lerde başlayan Bahçelievler yerleşmesi, 1960’lı yıllar sonuna kadar bu tip 

konutların üretimiyle gelişmesini sürdürmüştür. 1970’lerde başlayan daha yüksek 

betonarme karkas apartmanlarla beraber bu plan şeması yerini her katta 2 daire 

bulunan şemaya terketmiştir. 

 

“Gaziantep’e modern ev zevkini yaymakta Bahçelievler Kooperatifinin büyük rolü 

olmuştur.” (Aksoy, 1961) (Şekil 5.18.) 
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Şekil 5.18. Bahçelievler yerleşiminden konut örnekleri (Özsoy, 2005) 

 

1960’tan sonra Karşıyaka, Saçaklı, Çıksorut, Sarımsak Tepe mahalleleri kent 

sınırlarını büyütmüştür. Kent merkezinde yeni binalar, Gaziler Caddesi ve diğer 

caddelerde eski yapıların yerini almaya başlamış, 1965’ten sonra İnönü Caddesi 

önem kazanmış ve bu cadde üzerinde yeni yapılar yapılmıştır. İstasyon Caddesi 

çevresi 1960’lardan sonra gelişmiştir. 1963’ten sonra hızlı yol açma faaliyetlerine 

girişilmiş, yolların motorlu trafiğe elverişli hale getirilmesine çalışılmıştır. 

Şehreküstü, Tefteğin (şimdi Hamdi Kutlar), Uzun Çarşı, Kızılcaoba Caddeleri bu 

sırada yeni boyutlarına getirilmiştir. (Kuban, 2001) 

 

“1960’lı yıllara gelirken şehir üç misli büyüdü, Karşıyaka, Saçaklı, Çıksorut, 

Sarmısak Tepesi ve daha başka yerler evlerle doldu. Ancak bu büyümenin büyük 

kısmı plansız yapılaşma idi. Batıya doğru bahçeli evler, şose boyunca modern ev ve 

apartmanlar yapılmaya başladı.” (Barlas, 1963) 

 

Gaziantep Belediyesi sınırları içinde, 1964 ve 1969 yılları arasında, 2465 konut için 

izin verilmiştir. Bu, yılda ortalama olarak yeni yapı izninin 400 civarında olduğunu 

göstermektedir.  Kent nüfusu, 1965–1970 yılları arasında ortalama olarak 10.000 
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kadar arttığına göre, kent ailelerinin ortalama büyüklükleri dikkate alınarak yapılan 

bir hesapla 2.000 aile için (sadece nüfus artışından) yeni konutlar yapılması 

gerekirdi. İzinli konut sayısı, ortalama olarak 400 olduğuna göre, artan nüfusun 

büyük bir kısmının izinsiz yapılarda, yani gecekondularda yaşamakta oldukları 

anlaşılmaktadır. Her ne kadar bu sayılara yapı değişiklikleri için alınmış izinler 

katılmamış ve dolayısıyla değişiklikler için alınan izinler ile bir kısım ailelerin daha 

konut gereksinimlerini karşıladıkları düşünülebilirse de, bu durum tam olarak o 

dönemki durumu yansıtmamaktadır. Çünkü değişiklikler, genellikle iş yerlerinin 

konutlara değil, buna karşın konutların iş yerlerine dönüştürülmesi biçiminde 

olmakta, dolayısıyla konut arzına öenmli bir katkı yapacak nitelikte 

bulunmamaktadır. (İ.B.İ.P.D., 1972) 

 

Gaziantep’te aynı zamanda, yılda ortalama olarak, 175–200 kadar da, ticari yapı için 

izin verildiği ve kentin hızlı bir ticari gelişme içinde bulunduğu görülmektedir. Ticari 

izin sayısında en fazla artış görülen mahalleler, Yeşilova, Yavuzlar, Yaprak, Ünaldı, 

İsmetpaşa, Gündoğdu, Daracık, Çakmak ve Bekirbey mahalleleridir. (Şekil 5.19.) 
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Gaziantep’in kuzey tepeleri ve yamaçlarında yeni kurulan yerleşmeler olan Yeşilova, 

Karşıyaka ve Hacibaba mahallelerinde 1967 yılında 18.800 kişi yaşamaktadır. Yeni 

kurulan mahallelerde yaşayanların çoğunluğu civar köyler ve kasabalardan 

gelenlerdir. Bu insanlar az gelirli olup çoğu işçi ve küçükesnaftır. Bu insanlar arsa 

fiyatlarının ucuz olduğu bu bölgelerden arsa edinerek evlerini yaptırmayı tercih 

etmektedirler. (Yetkin, 1967) 1960’larda büyümeye başlayan bu mahalleler 

günümüzde daha da genişleyerek varlıklarını aynı nitelikte sürdürmektedirler. (Şekil 

5.20.) 

 

 

Şekil 5.20. Hacıbaba mahallesi (Özsoy, 2005) 

 

Oluşan gecekondulaşmayı önlemek  için belediye tarafından yapılan ilk çalışma 

Hacıbaba mahallesinde elektriği, suyu, kanalizasyonu ve yolu yapılan 500 arsanın 

satışı ile başlamıştır. 100’er m²’lik arsalar 1000 TL. peşin 750 TL. si taksitle satışa 

sunulmaktaydı. 7 – 8 tip plan hazırlanmış olup bunlar ücretsiz olarak yeni arsa 

sahiplerine dağıtılmakta; belediye inşaat kontrolünü de üstlenmekteydi. Evlerin 

tahmini maliyeti ise 5000 TL. civarındaydı. (G.K.D, 1965) 

 

Vaktiyle istasyona uzanan Hürriyet Cadesinin açılmasıyla eski kent dokusu, inceldiği 

yerde koparak yeni bir iş merkezinin doğmasına sebep olmuş, bu yeni aksın eski 

merkezle birleşmek için yaptığı zorlama da Çukur, Karatarla, Alaybey, İsmet Paşa 

mahallelerinin tarihsel dokularının ve mimari karakterlerinin bozulmasına yol 

açmıştır. Aynı şekilde yeni açılan yolların kenarları boyunca eski yapı düzenini 
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bozarak yerine geçen yeni mimari ve ölçüler, eski dokuyu içlere doğru yavaş yavaş 

kemirmeye başlamıştır. Bu oluşum, örneğin Atatürk Caddesi’nin, Beytepe 

eteklerinde eski dokuyu yok ederek yerine geçen yüksek katlı cephelerinde ve 

onların hemen arkalarındaki eski doku ölçekleriyle zıtlaşan geçişlerde görülmektedir. 

(Kuban, 2001) (Şekil 5.21.) 

 

 

Şekil 5.21. Atatürk Bulvarı üzerinde yeni konut–eski konut ilişkisi  (Özsoy, 2005) 

 

Bu dönemde eski Antep Evleri yıkılmakta, yerlerini betonarme binalar almaktadır. 

1962 yılında Gaziantep çimento fabrikasının faaliyete geçmesiyle eski taş inşaatın 

yerini biriketle inşaat almış ve betonarme binalar hızla çoğalmıştır. (Yetkin, 1967) 

 

1960’lı yıllar, merkez mahalleler olarak adlandırılan Çukur, Düğmeci, Karagöz, 

Karatarla, İsmetpaşa, Alaybey gibi mahallelerin yavaş yavaş ikamet edilen yerler 

olmaktan çıkarak; daha ziyade ticarethanelerin, mağazaların, işyerlerinin 

kümelendiği bölgeler haline dönüştüğü dönemlerdir. Çok partili döneme girildikten 

sonraki 20 yıl içinde kurulan 18 mahallede 1967 yılında Gaziantep şehrinin genel 

nüfusunun %47,82’si yaşamaktadır. Çoğu artan nüfus ve göçle oluşan konut ihtiyacı 

karşısında çarpık yapılaşmayla kurulan bu yeni mahallelerin yanında kentin batısında 

kurulmaya başlayan Kavaklı (Kavaklık) mahallesi, orta ve zengin sınıfın topluca 

yerleştiği, modern yapıların yer aldığı, muntazam geniş ve asfalt yolların bulunduğu, 

Gaziantep’in en güzel ve muntazam görünüşlü ev ve apartmanlarının sıralandığı 

mahallesi haline gelmiştir.  
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Bu dönemde Kavaklı mahallesinde öne çıkan konutlar, o dönemde bir edebiyat 

hocası olan Adil Dai’nin bir grup öğretmeni etrafına toplayarak kurduğu kooperatif 

ile yapımına başladığı Öğretmen Evleri’dir. (Şekil. 5.22.) Sayıları 100’ü bulan tek 

ailelik, tek katlı bu evler her ne kadar öğretmenler için yapılsa da yüksek maaliyetleri 

ve muntazam yerleşimiyle orta ve üst sınıfın tercih ettiği evler haline gelmiştir. 

 

     

 

Şekil 5.22. Öğretmen Evleri, Mimar: Galip Güllü – Mehmet Miratay, 1962 – 1963, Kavaklı,

      (Özsoy, 2005) 

 

Apartmanlaşmaya geçişte önemli yapılardan olan bu konutlar günümüzde pek çoğu 

yıkılıp yerini apartmanlara bıraksa da varlığını korumaktadır. “Karnı yarık” olarak 

adlandırılan plan şemasına sahip bu evlerde yatak odalarına salondan geçilerek 

ulaşılabilmektedir. Salon, iki ucundaki balkonlar sayesinde kapalı ve yarı açık mekan 

özellikleri göstermektedir. Bu bina, geleneksel içe dönüklüğün dışa dönüklüğe doğru 

gelişiminde iyi bir ara örnek görünümündedir. Yapıldığı 1962–63 yıllarında şehrin 

bu bölgesi tamamen boş durumda iken, bu binaların varlığı üst sınıfı Kavaklı 

mahallesine doğru çekmiştir. 
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“Orta ve zengin sınıfın yerleşmekte olduğu Kavaklı ve çevresinde arsa fiyatları 

inanılmayacak derecede hızla yükselmektedir” (Yetkin, 1967) 

 

Hernekar Öğretmen Evleri’de 1960 yıllarda yapılmış olsa da bu yıllar betonarme 

karkas çok kat apartmanların başladığı dönemler olmuştur. Bu dönem yapılarının 

ortak özellikleri taş bina kültürü ile betonarme arasında geçiş özellikleri 

göstermeleridir. Hemen hemen tüm örneklerinde zemin katı kesme yada kaba taç 

duvar kaplı, üst katları betonarme karkastır. Yine hayat mekanının uzantısı olarak 

oldukça geniş balkonlar, geniş iç holler mevcuttur. Odalar arası açılabilir cam kapılar 

ile birleştirilebilir yada ayrılabilir şekilde esnekliğe sahiptir. Odalara dağılım büyük 

oranda hollerden sağlanmakta, koridor öğesi zayıf kalmaktadır. (Şekil 5.23.) 

 

 

Şekil 5.23. Cemil Karslıgil Apt., Mimar: Necmettin Dai, 1960’lar, Akyol, (Özsoy, 2005) 
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Cemil Karslıgil’e ait bu apartman, betonarmenin kullanıldığı ilk örneklerden biridir. 

Mimar Necmettin Dai tarafından yapılan ev 1960’ların ilk yıllarına ait örneklerden 

biridir. 

 

Jansen planı ile açılan Atatürk Bulvarı’nın devam ederek Ordu Caddesi ile birleşerek 

Kavaklık Mahallesine uzanan ve buradan da devam ederek Gaziantep Üniversitesi’ne 

giden aks, apartman gelişimi açısından öncü olmuştur. 1960’lı ve 70’li yıllara ait 

apartmanların çoğu bu aks ve kesen sokaklar boyunca yapılmıştır. (Şekil 5.24.) 

 

     

Şekil 5.24. 1960’lara ait zemin katı taş apartman örnekleri (Özsoy, 2005) 

 

Atatürk Bulvarı’nın dolmasıyla genişleyen konut bölgeleri 1960–1970 arasında Kolej 

Tepe’ye kadar gelmişti. Mimar Şahap Güneyligil (2005) 1962–1965 arasında 

Başkarakol’da, Yeşilsu Parkı yanında bulunan evini yaptığında çevrenin bomboş 

olduğunu anlatmaktadır. Ancak 1970’lerde buralar apartmanlarla dolmaya 

başlamıştır. (Şekil 5.25.) 

 

Şekil 5.25. Şahap Güneyligil Evi, Mimar: Şahap Güneyligil, 1965, Başkarakol, (Özsoy, 2005) 



 116 

Güneyligil 1952’de, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni (MSGSÜ) 

bitirerek doğduğu kent olan Gaziantep’e piyasadaki birkaç mimardan biri olarak 

dönmüştü. Akademide Sedat Hakkı Eldem’in öğrencisi olan Güneyligil, yaptığı 

binalarda Eldem’in ulusalcı akımının izlerini yansıtırken, yerel taş öğelerini de 

binalarında kullanmaktaydı. Yaptığı binalar İstanbul’da yer etmiş mimari formların 

Gaziantep’e uyarlanmalarıydı. Böylece profesyonel anlamda ilk batılı mimari 

örneklerin kent mimarlığına yerleşmeleri Gaziantepli mimarların eserleri ile başlamış 

oluyordu. Eldem’in ulusalcı akımı, öğrencileri sayesinde Gaziantep’te de kendisine 

yer edinmişti. 

 

Güneyligil’in kendi oluşturduğu 11 cm, 23,5 cm ve 35,5 cm lik taş ölçüleri sadece 

kendi yapılarında değil, bu ölçüleri örnek alan pek çok binada da standart taş ölçüsü 

olarak yerleşmiş, inşaat yapımında kolaylıklar getirmişti. 

 

Bahçelievler yerleşimi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kentin batı yönündeki 

bölge, 1960’lardan 70’lere geçerken apartmanlarla hızla dolmaya başlamıştı. (Şekil 

5.26.) 

 

1969 yılında 1026.60 hektar yerleşilmiş alanda 30.180 konut vardır. 1950 yılından bu 

yana konut yapımında, oldukça büyük gelişmeler göze çarpar. %5 örnekleme 

sonuçlarına göre, 1950 yılında 9.420 konut varken, 1951–1960 yılları arasında 

11.420 konut yapılmış ve konut sayısı %121.2 lik bir artış ile 20.840’a yükselmiştir. 

1961–1969 yılları arasında 9.340  konut yapılmış ve %44.8 lik bir artış ile 30.180’e 

ulaşmıştır. 
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Şekil 5.24. Aziz Kervancıoğlu Apt., 1960’lar, Yeşilsu, (Özsoy, 2005) 

 

Kervancıoğlu ailesine ait bu ev, bir önceki dönemden kullanılmayan taş öğesi ile 

ayrılmaktadır. 1960’lı yıllara ait bu bina tamamen betonarme olmasıyla bir sonraki 

döneme öncülük eden örneklerden biridir. 

 

Plan şemasında baktığımızda odalara salon içinden geçerek ulaşılabildiği 

görülmektedir. Sıkça kullanılan “Karnıyarık plan şemasının” yorumu olduğu 

söylenebilir. 

 

1970’li yıllar ise taş malzemenin tamamen terkedildiği, betonarme karkasın iyice 

yerleştiği yıllar olmuştur. Bu dönem apartmanları bir önceki dönemde sıklıkla 
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kullanılan “Karnıyarık plan şemasının” geliştirilmesiyle bir geçiş özelliği de 

taşımaktadırlar. Dış cephede kullanılan sıva cinsi ortak özelliktir. (Şekil 5.27.) 

 

 

 

 

Şekil 5.27. Özsoy Apt., 1972, Başkarakol 

 

İ.B.İ.P.D. ‘nin 1972 yılında yaptığı tam sayım–araştırma sonuçlarına göre, kentte 53 

mahallede 41.780 binanın 3.647 (%8,7) si iyi, 25.122 (%60,1) i orta ve 13.011 

(%31,2) si fena durumdadır. (Şekil 5.28.) 

 

Aynı araştırmada kentteki yapıların kat ededine göre sayısal durumu ise şöyle 

belirtilmiştir.: 
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1 Katlı Bina – 30.558  %73,1 

2 Katlı Bina – 10.015  %23,9 

3 Katlı Bina – 900  %2,2 

4 Katlı Bina – 200  %0,5  

5 Katlı Bina – 74  %0,2 

6 Katlı Bina – 26  %0,1 (İ.B.İ.P.D, 1972) 
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Konut değişimindeki bu hızlı değişim, geleneksel konutta yaşamış kuşak için 

elbetteki yadırgamaları da getiriyordu. Kültürel açıdan bambaşka bir konut tipi 

iyiden iyiye kentte kabul edilir durumdaydı. Apartmanlaşmaya karşı ilk tepkilerde bu 

dönemlerde oluşmaya başladı. Aksoy (1961), kadının sokağa çıkması mesele olan bir 

toplumda odaların kadının sere serpe ev işlerini göreceği, Hayatların sıcak yaz 

günlerinde bütün ailenin oturup hava alacağı, yatak serip yatacağı yerler olduğunu 

belirtip, bu evlerde doğup büyüyen Gaziantep’in yerli ailelerinin apartmanlara 

geçişini eleştirmektedir. 

 

Buna karşın Sabahattin Öztahtacı 1950’de Gaziyurt Gazetesinde yazdığı makalesinde 

geleneksel Antep Evleri’ni yererek kışın sıcak odada oturan bir kimsenin başka 

odaya veya tuvalete gitmek için dışarıya çıkmak zorunda kaldığını belirterek 

aydınların planlı ve modern evler yaptırmalarını övmektedir. 

5.6.  1980 Sonrası Konut Mekan Değişimi 

1980’li yıllar, müteahitliğin ve yap – satın öne çıktığı, birbirine benzer apartmanların 

ardı ardına yapılıp satıldığı yıllar olmuştur. Bu döneme Gaziantep mimarlığı 

açısından “Atmaz İnşaat Dönemi” diyebiliriz. (Açıkkol, 2005) Bu yıllarda piyasa 

içinde güçlü bir konum edinen bu firma birbirinin aynısı olarak uyguladığı koridorun 

sirkülasyon alanı olarak öne çıkartıldığı, dış yapı malzemesi olarak mermerin 

kullanıldığı binalarıyla kendini kolaylıkla belli eden apartmanlara imza atmıştır. 

(Şekil 5.29.) 

 

 Bu dönem sonrası artık içe dönük konut mekan anlayışının tamamen kaybolduğu, 

dışa dönük, batı tarzı mimarlık anlayışının tam olarak yerleştiği görülmektedir. 

1980’li yıllar Gaziantep ile İstanbul aradındaki ortak konut mekan kurgusunun 

kurulduğu yıllar olarak görülebilir.  
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Şekil 5.29. Verdi Apt., Mimari: Atmaz İnşaat, 1981, Akyol, (Özsoy, 2005) 

 

Verdi Apartmanı örneğinde görüldüğü gibi artık koridor, plan üzerindeki etkisini 

kuvvetlendirmiş, günümüz plan şemalarına yapın plan kurgusu oluşturulmuştur. 

Batıdaki örneklerden farklı olarak balkon–salon ilişkisi yanında balkon–mutfak 

ilişkisi de kurulmaktadır. Bu ilişkilerin başlıca sebebi iklimsel yapı sebebiyle, 

balkonun geleneksel hayat mekanına özgü, zaman geçirilen, yemek yenilen mekan 

özelliğini yüklenmiş olmasıdır. 
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1980 sonrası gelişim gösteren önemli akslardan biri de Fevzi Çakmak Bulvarı’dır. 

(Şekil 5.30.) Özellikle 80’lerin ikinci yarısından itibaren hızlı bir yapılaşma gösteren 

Değirmiçem mahallesinin gelişmesi aslında 15–20 yıldır beklenmekte idi. Ancak 

ekonomik zorluklar konut üretimini bu döneme kadar sınırlamıştır. 

 

 “Gaziantep şehrinin güneyindeki yamaçlar dolmuş gibidir. Şehrin gelecek yıllarda daha 

doğuya değil, doğudaki bostanlarla Humamıza  doğru, Kuzeyde Beylerbeyine doğru, 

Değirmiçem ve İbrahimli köyü istikametinde genişlemesi kuvvetle muhtemeldir.” (Yetkin, 

1967)  

 

Gerçekten de 1980’lerin ikinci yarısından itibaren gelişme gösteren Değirmiçem 

yanında, İbrahimli bölgesinin gelişimi, ekonomik sıkıntılar ve inşaat sektörünün güç 

kaybetmesi sebebi ile ancak 1995 sonrasına kalmıştır. 

 

       

Şekil 5.30. Fevzi Çakmak Bulvarı 

 

Bu döneme kadar Gaziantep’in yerleşme düzenine etki eden başlıca faktörler şöyle 

sıralanabilir: 

 

- Ülke gelişiminin şehre yansıması 

- Genel anlamda şehirleşme olgusunda yerini alması 

- Nüfus gelişimi ve artısı 

- Göç olgusu 

- Gaziantep’in bölgenin en gelişmiş ve en büyük şehri olması nedeniyle bölge 

merkezi olması 

- GAP projesi 

- Tarihsel gelişim (Sinemillioğlu, 1991) 
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1980 sonrasında kentte, güney ve kuzeyde daha çok gecekondulaşma türünde 

gelişme olurken, kent doğusunda küçüksanayi sitesi ve bunun kuzeyinde toplu konut 

alanları ile kuzeydoğuda Organize Sanayi Bölgesi göze çarpan önemli gelişmeler 

olmuştur. (Aldan, 1990) 

 

1980’li yıllar inşaatın canlanmasıyla çarpık kentleşmenin  de hız kazandığı bir 

dönem olmuştur. Açıkkol, (1989) o dönemin Gaziantep kentine dair Mimarlık 

dergisine yazdığı yazısında kentteki durumu söyle özetlemektedir: “Yeni çıkan Yerel 

Yönetimler Yasası’nın, ülkemizin her yöresinde başlattığı imar faaliyetlerinden en az 

nasibini alan il sanırız Gaziantep’tir. Gaziantep Belediyesi adeta bu yasadan haberi 

yokmuşçasına, hiçbir olumlu çalışma yapmamıştır. Aksine eski uygulamaların 

olumsuzluklarını sürdürmeyi yeğlemiştir. Şehrin eski mahallelerindeki Antep Evleri, 

ne yıkılıp yapılabilmekte, ne de sahipleri tarafından restore edilebilmektedir. Böylece 

bu yapılar kendi kendine yıkılmaya terk edilmiştir. Şehrimizde yapı denetimi 

olmadığı için, inşaat aşamasında çöken binaların sayısı az değil, bittikten sonra 

çökmediğine şükrediyoruz.”  

 

Günümüzde 4 adet organize sanayi bölgesiyle Gaziantep, Türkiye’nin en büyük 

sanayi ve ticaret şehirlerinden biri durumundadır. 1980’ler sonrası daha da hızlı 

gelişen bu özellik kenti yoğun göç alır hale getirmiştir. Bugün kimliğinde Gaziantep 

doğumlu yazan kent sakinlerinin oranı %7’yi geçmemektedir. Özellikle doğudan 

gelen, kalifiye olmayan, kent hayatına uymakta zorluk yaşayan insanlar, kent kimliği 

üzerinde etkili olmuşlardır. Göç eden nüfus ne geleneksel (kır) hayat tarzından tam 

kopabilmiş ne de kent hayat tarzını tam anlamıyla yaşayabilmiştir. Kimisi bu yaşama 

uyum gösterme çabasına girerken kimisi de kenti kendine uydurmayı seçmişlerdir. 

Ekonomik zorluklar terk etmelerini zorlaştırmıştır. Zaten terk etme ancak daha batıya 

doğrudur. 

 

1990’lı yıllar ise belediye desteğiyle yapılan toplu konutların öne çıktığı yıllardır. 

Kentin Kuzeydoğu’sunda, Şanlıurfa yolu üzerinde 1 milyon 800 bin metrekarelik 

15.000 konutu kapsayn Göllüce Toplu Konut Projesi ilk örnektir. Konutlar arasında 

yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri yer almaktadır. İçinde ilköğretim, lise, resmi 

kurumlar, sağlık ocağı, cami , sosyal hizmet alanları ayrılmıştır. (Şekil 5.31) 
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Şekil 5.31. Göllüce Toplu Konut Alanı 

 

Orta sınıfa yönelik olarak üretilen bu toplu konutların dışında özellikle 1995’ten 

sonra hız kazanan, gecekondu bölgelerinin islahına yönelik yine belediyelerce 

yapılan toplu konut projelerini görmekteyiz. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde 

1996’da yapımına başlanan Merveşehir projesi, bu konuda Türkiye içerisindeki en 

büyük örneklerden biridir ve her yıl daha da büyüyerek kentten bağımsız bir uydu 

kent olma yolunda ilerlemektedir. (Şekil 5.32.) 

 

 

Şekil 5.32. Merveşehir Toplu Konut Projesi , Cinderesi, (Özsoy, 2005) 

 

Günümüzde de bu çalışmalar yeni sosyal konut projeleriyle belediye eliyle devam 

etmektedir. Uzun vadeli ödeme şartlarıyla, sağladığı çağdaş konfor özellikleriyle 

uzun yıllardır biriken orta ve alt gelir grubu konut ihtiyacı eritilmeye çalışılmaktadır. 
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120.000 m²’lik alanda 1400 konutla yapımına başlanan Seyrantepe Konutları bu yeni 

örneklerden biridir. Alan olarak standart 115 m2, 3 oda, 1 salon olan bu evler 12 katlı 

olarak inşaa edilmektedir. (Şekil 5.33.) 

 

             

 

 

Şekil 5.33. Seyrantepe Evleri 

 

Bunun yanında Atatürk Bulvarı–Gaziantep Üniversitesi aksının sonunda gelişmeye 

başlayan Karataş yerleşmesi 1990’lardan sonra hız kazanmıştır. Önceleri az katlı 

konutlarla başlayan yerleşme, yıllar içinde çok katlı sitelere dönüşmeye başlamıştır. 

2001 yılı itibari ile bu bölgede 131 kooperatife arsa tesisi yapılmış, 80’inin inşaatı 

devam ediyor gözükmektedir. Hedeflenen konut sayısı 180 bindir. Geçen 4 yılda bu 

rakamların oldukça arttığı kesindir. Yine 2001 itibari ile 1 milyona yakın nüfusu 

barındırması beklenen bölge, kent için önemli bir yaşam alanı haline gelmiştir. (Şekil 

5.34.) 
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Şekil 5.34. Karataş yerleşmesi, (Özsoy, 2005) 

 

1995 sonrasında ise İbrahimli Köyü çevresinde yerleşme hız kazanmıştır. (Şekil 

5.35.) Şehrin trafiğinden uzakta, planlanmış, altyapısı hazırlanmış bu bölgede 

apartmanlar yükselmeye başlamıştır.  

 

 

Şekil 5.35. İbrahimli Köyü yerleşmesi, (Özsoy, 2005) 

 

Planimetrik açıdan bu konutların büyük bölümünün daha önceki dönemlere ait plan 

şemasını koruduğu, tek farkın bu şemanın 15–20 kat boyunca uygulanması şeklinde 

olduğunu görmekteyiz. Bu şema bir takım farklı yorumlara uğrasa da özünü halen 

korumaktadır. (Şekil 5.36.) 
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Şekil 5.36. Gazişehir sitesi, Mimar: Cemil Açıkkol, 2002, İbrahimli 

 

İbrahimli yerleşmesi, son dönemde İstanbul konut mekanına en yakın örneklerin 

verildiği bölgelerden biri olmuştur. 1980’ler sonrası yapı malzemelerinin tüm ülke 

çapında ortaklaşmasının yanı sıra İstanbul’dan kaynaklanan dışa kapalı, tanzim 

edilmiş yeşil alanlara sahip, havuzlu site anlayışının bu yerleşim de yerini aldığı 

görülmektedir. Fiziksel görünüm açısından İstanbul’daki konutlardan gözle görülür 

en büyük farkın ise devam ettirilen çok sayıda ve geniş balkon anlayışı olduğu 

söylenebilir.  
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6.  SONUÇ 

18. yüzyılda “Batılılaşma” hareketleri ile başlayan süreç, yüzyıllar boyunca yapısını 

değiştirmeden korumuş olan geleneksel konutlarımızı değişmeye zorlamış; Kurtuluş 

Savaşı sonrası pek çok kentte konut stoğunun yok olmuş olmasıyla başlayan süreçte, 

niceliksel ve niteliksel değişimler göstermiştir. 

 

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ana hedeflerinden biri olan “medeni ülkelerin 

seviyesini yakalama ülküsü”, bu dönemde devlet politikası olarak konut mekanında 

da hissedilmeye başlamış, ancak ülke kaynaklarının darlığı sebebiyle hızlı gelişme 

olanağı bulamamıştır. 

 

1923’ten çok partili liberal döneme gelene kadar bu alandaki gelişmeler, daha ziyade 

konut yapmayı kolaylaştıran kanunları çıkarma ve yapı endüstrisini geliştirme 

şeklinde gerçekleşmiştir. 

 

İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasında tarımda mekanizasyon sürecinin başlamasıyla 

artan kırdan kente göç ve kentleşme süreci, beraberinde çok hızlı konut üretimi 

sorununu gündeme getirmiştir. Yeterli imarlı arsa ve konut sunumunun 

sağlanamadığı bu dönemde, yasal olmayan konut sunum biçimlerini de bir ölçüde 

kabul edilebilir kılmış, ruhsatlı ve ruhsatsız konut sunumları gerçekleşmiştir. Yap– 

satçı konut sunumunun yanısıra gecekondulaşma süreci de hızla devam etmiştir. 

1960’lı yıllarda ortaya çıkan kooperatifler eliyle konut sunum yöntemi de konut 

sunumu problemine çözüm olamamıştır. Tüm bu gelişmeler yapsatçı, gecekondu ve 

kooperatif konut sunumunda nitelik unsuruna gerektiği önemin verilmemesine yol 

açmıştır. 

 

Konut probleminin toplu konut üretimiyle çözümü ise ancak 1980’li yıllarda 

yasallaştırılmış olup, konut teknolojisi ve finansmanının geliştirilmesinde etkili 
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olurken, niteliksel anlamda tüm örneklerde başarılı olamadığından, nitelikli konut 

sunumunu yeterli ölçüde sağlayamamıştır.  

6.1. Konut Türlerinin Zamana Bağlı Değişimi 

İstanbul’da 19. yüzyıla kadar geleneksel ahşap konut anlayışında bir değişiklik 

olmadığı görülmektedir. Yeni konut tiplerinin ilk örneklerinden biri olan 

Beşiktaş’taki Akaretler, 1870’te başlayan hızlı değişimin iyi örneklerinden biridir. 

Bu dönem sonrası D’Aronco’nun Botter Apartmanı gibi pek çok örneğini 

gördüğümüz, yabancı mimarlar eliyle yapılan neo klasik tarzdaki binalara karşı, Türk 

mimarlarda oluşan tepkiler  1. Ulusal mimarlık akımı olarak adlandırdığımız 

dönemin doğuşuna sebep olmuştur. Vedat Tek’in kendisi için yaptığı Teşvikiye’deki 

ev bu dönemin Selçuklu etkili mimarisini yansıtan sembol konutlardan biri olmuştur. 

1918 yılında Hocapaşa yangınında evlerini kaybeden insanlar için Mimar Kemalettin 

tarafından yapılan Harikzedegan Apartmanı, ilk toplu konut örneği olarak mimarlık 

tarihimizdeki yerini almıştır. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar geçen 

süreçte Gaziantep açısından yeni konut tiplerinin üretilmemiş olduğu, geleneksel taş 

evlerin yapılmaya devam ettiği görülmektedir. 

 

Türkiye’de bulunan Batılı mimarların uyguladığı çağdaş mimariye uygun süsten 

arınmış, işlevsel konutların ilk örneklerinden biri Ernst Egli’nin yaptığı Devres 

Villasıdır. Türk mimarları da etkileyen bu mimari anlayış, günümüze kadar gelen 

konut anlayışına kaynaklık etmiştir. 1935’de Seyfi Arkan tarafından yapılan Üçler 

Apartmanı ilk betonarme karkas, çok katlı apartman örneklerinden biri olmuştur. 

 

Gaziantep açısından ise çok katlı apartmanın ilk örneği olan 1948 tarihli Göksel 

Apartmanı, İstanbul’dakilerin aksine taş malzemeden yapılmıştı. 

 

İstanbul’da yaşanan konut arz miktarındaki sıkıntılar sebebiyle 1950’lerden itibaren 

büyük çaplı toplu konut yerleşmeleri yapıldığı görülmektedir. 1952 Levent 

mahallesi, 1957 Ataköy yerleşmesi gibi örneklerin yanında Haluk Baysal ve Melih 

Birsel’e ait Hukukçular Sitesi, çok katlı apartmanların çağını yansıtan başarılı 

örneklerdir. 
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Taş yapı anlayışının değişmeye başladığı yıllar Gaziantep için 1950’ler olmuştur. 

1953’te istasyon çalışanları için yapılan evler ve Bahçelievler yerleşimi, apartman 

anlayışını yerleştiren ilk örneklerdir. 1963’te yapılan Öğretmen Evleri ise geleneksel 

Antep Evleri plan şeması dışında üretilen tekil ev anlayışının öncüleri durumundadır. 

1960’larda çok katlı apartmanların zemin katlarında taş malzeme kullanılmış olması 

o dönemde görsel olarak bile olsa taş anlayışından kopulamamış olduğunu 

göstermektedir. İstanbul için 1935’te başlayan çok katlı betonarme karkas apartman 

anlayışı Gaziantep’e ise 1970’lerde gelmiştir. 

 

İstanbul’da 1980 sonrası patlama yaşayan konut üretimi içerisinde Soyak Göztepe 

Sitesi gibi örnekler hızla çoğalırken, 1990 sonrası üst ve orta–üst kesimin kent 

merkezi dışında, huzurlu, güvenli ve bağımsız ev anlayışı ile üretilen dışa kapalı 

siteleri tercih ettiğini görmekteyiz. Bu dışa kapalılık daha sonraki yıllarda kent 

merkezine de taşınmıştır. 2000’li yıllarda bu anlayışın çağdaş bina formuna 

uyarlanması ile rantı yüksek, kent merkezinin en yoğun bölgelerinde residence 

projeleri yapılmaya başlamıştır. Bu döneme kadar ekonomik krizler sebebiyle gelir 

düzeyi yüksek halka hitap eden bu konutlar, 2005 sonrası düşük faizli banka kredileri 

ile daha alt kesime de hitap eder şekilde yüksek yoğunluklu olarak hızla artacağını 

görülmektedir. 

 

İstanbul’da 1960’lerde başlayan toplu konut yerleşmelerinin ilk örnekleri 

Gaziantep’te 1990’larda başlamıştır. Belediye eliyle yapılan Göllüce yerleşmesi ile 

başlayan bu anlayışın çöküntü bölgelerinin ıslahına yönelik olarak uygulanmasının 

ilk örneği ise Merveşehir yerleşmesidir. Orta ve alt gelir gruplarını hedefleyen bu 

projelerin, üst gelir grubunu hedefleyen örnekleri ise 2000 sonrası İbrahimli 

yerleşmesinde uygulanmaya başlamıştır. (Şekil 6.1.) 
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6.2.  Konut Mekanını Etkileyen Kültürel Faktörler 

İstanbul ve Gaziantep kentlerinde, konut mekanındaki değişimi kültürel faktörler 

ışığında inceleyen bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada zaman aralığı, geleneksel 

anlayışta konut üretiminin yapıldığı 17. yüzyıldan, günümüze kadar uzanmaktadır. 

Bu faktörlerin makro ve mikro ölçekteki bileşenlerine aşağıda yer verilecektir. 

Makro Ölçek: Geniş anlamda, toplum ve ülke düzeyinde konut mekanını etkileyen 

kültürel faktörler bu ölçekte incelenmiştir. Elde edilen veriler alt başlıklara bölünerek 

kendi içlerinde değerlendirilmişlerdir. 

Toplumsal Norm ve Değerler: Türk toplumunun İslam inancı ışığında oluşturduğu 

kendine has norm ve değerleri konut mekanına da etki etmektedir. Özellikler 

geleneksel konutlarda açıkça kendini belli eden din inancına uygun plan yapısı, hem 

İstanbul’da hem de Gaziantep’te çağın gereksinimleri ile okunabilirliğini azaltmıştır. 

Ekonomik Yapı: Toplumun ekonomik yapısı, konut kalitesinde öne çıkan 

faktörlerdendir. Türkiye’nin sanayi başkenti olan İstanbul toplumsal refah düzeyinde 

daha yukarıda olduğu için kaliteli bina yapımına cumhuriyet öncesi dönem de 

başlayabilmiştir. Gaziantep içinse bu süreç ancak sanayinin gelişmesiyle 1950’lerden 

sonra gerçekleşmeye başlamıştır. 

Malzeme Kullanımı ve Yapım Teknikleri: Geleneksel konutlarda İstanbul’da 

ahşap ağırlıklı malzeme seçilirken, Gaziantep’te taş malzeme genel konut 

mimarisinin ana niteliğini oluşturmaktaydı. Farklı yapım teknikleri gerektiren bu 

malzemeler, cumhuriyet sonrası betonarmenin yaygınlaşması ile yerlerini 

kaybetmişlerdir. Betonarme, her iki kent için konut mekan ortaklığının ana 

sebeplerinden biri olmuştur. 

İmar Kanunları, Yönetmelikler ve Politik Kararlar: Moltke 1837–1842 yıllarında 

İstanbul için imar haritası çizerken, Gaziantep için bu konudaki ilk çalışma 1932’de 

Herman Jansen’in yaptığı imar planı olmuştur. Her ne kadar İstanbul, planlamanın 

çok dışına taşarak büyüdü ise de planlama anlayışına Gaziantep’ten 1 asır kadar önce 

başlamıştı. İmar planları ve politik kararlar neticesinde İstanbul’da yeni konut 

anlayışlarının yerleşmesini sağlayan Levent, Ataköy gibi mahalleler Gaziantep’teki 

örneklerinden 40 yıl önce başlamıştır. 
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Konut Plan Tipi: Geleneksel konut anlayışında her iki kentte de bağımsız evler 

hakim olsa da İstanbul’da, 19. yüzyıldan itibaren yayılmaya başlayan apartmanlar, 

1940’lardan sonra Gaziantep’i de etkilemiştir. 

Mikro Ölçek: Geleneksel Türk Evi dediğimizde herkesin anlayabileceği sofalı, 

avlulu, oda yapısı ortak ev anlayışının dışına çıkarak her bölgeyi daha detaylı 

incelediğimizde kültürel farkları daha iyi okuyabiliriz. Daha ziyade bireysel ölçekte 

konut mekanını etkileyen kültürel faktörlerin alt bileşenleri bu ölçekte incelenmiştir. 

Çevresel İmgeler: Çevresel seçimlerde insanın çevreyi değiştirme kararlarını 

etkileyen toplumsal kurallar, konut mekanlarında da etkili olmaktadır. Geleneksel 

konutlarda sosyalleşmenin yaşandığı yerler olan hayatlar ve sofalar, ev halkının yada 

komşuların biraraya gelip ortak değerleri paylaştığı, vakit geçirdiği yerler olmuştur. 

Günümüz apartmanlarında ise bu alanlar misafir odalarıdır. Özellikle Gaziantep’te 

konutun en önemli mekanlarından biri olarak en büyük ve gösterişli oda olarak 

düzenlenen salonlar “hayat” anlayışının apartmana yansıması gibidir. Hayatlar, 

salonlarda olduğu gibi yarı özel alanlar olarak misafirlerin karşılandığı, ağırlandığı 

mekanlardır. Toplumsal mahremiyet anlayışı böylelikle korunmaktadır. 

Dini İnançlar: Dini inaçlar apartman öncesi dönemlerde konutların fiziksel 

görüntüsünü belirleyen önemli unsurlardı. İslam inancı ile dışa kapalı, yüksek 

duvarlarla dış mekandan soyutlanmış evler Gaziantep yerel mimarisini oluştururken, 

daha kozmopolit bir halka sahip olan İstanbul’da Rum asıllı halkın evleri tamamen 

dışa dönük, sokağa açılan planlamaya sahipti. Evlerin çeşitli yerlerinde yapılan 

süslemeler, yazıtlar ev sahibinin dini inancını anlatan simgelerdi. Gaziantep’teki içe 

dönük yapı kendini zamanla değiştirerek yerini İstanbul’daki örneklerinde olduğu 

gibi dışa dönük konut mekanlarına bırakmıştır. Apartmanların konut anlayışına 

hakimiyeti ile dini inancın okunması her iki kentte de neredeyse imkansız hale 

gelmiştir. 

Aile Strüktürü, Akrabalık Norm ve Kuralları: Geniş aile yapısı içinde Türk 

toplumundaki aile bağları, konut mekanını etkileyen önemli bir bileşendi. Çok sayıda 

odaya sahip olan bu evler bir kaç aile birden ev sahipliği yapabilmekteydi. İlk 

apartmanlarda bu anlayış her kata birer daire yapılarak yine aile bireylerine hizmet 

etmekteyken, büyük konut açığı ile kiralama anlayışı yerleşmiş, zamanla da 
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ekonomik sebeplerin de etkisiyle bu bağlar kopar hale gelmiştir. Şehrin çok hızlı 

büyümesi ile İstanbul’da bu ilişkiler cumhuriyet sonrasında kopmaya başlamışken, 

Gaziantep’te bu süreç 1950’lerden sonra yaşanmıştır. 

Konuta Ait Yaşam Şekli: Geleneksel konutlarda yemek hazırlama ve yeme gibi 

yiyecek alışkanlıklarından, günlük ev işlerinin görülmesine kadar uzanan yaşam 

şekilleri, konut mekanını etkileyen kültürel etkenlerden biridir. Antep Evleri’nde 

hayat etrafında bulunan mutfak, günlük yaşamın geçtiği etkin konut birimlerinden 

biridir. Günümüz apartmanlarında ise mutfaklar büyük metrekareli yapılarak ev 

hanımlarının komşuları ile ve aile bireyleri ile zaman geçirdiği yaşam alanları 

özelliğini korumaktadır. Bunun yanında oturma odası dışında evin en büyük 

metrekareli, gösterişli odası olarak yapılan “Misafir Odası” en az kullanılan oda olsa 

da yapılmaya devam etmektedir. Misafir ağırlama kültürünün hala devam ettirildiği 

Anadolu illerine karşılık, metropol hayatı içinde zayıflamış olan insan ilişkileri ve 

daha küçük metrekareli evlerde oturma zorunluluğu İstanbul örneğinde olduğu gibi 

salon ve oturma odasını tek bir mekan haline getimiştir. 

Konut Mekanını Etkileyen Diğer Faktörler: Kültür bileşenleri dışında konut 

mekanını etkileyen, doğal çevreden ve binayı yapan kişinin kişisel tercihlerinden 

kaynaklanan  faktörler bu grupta incelenmiştir. 

Doğal Faktörler: Konutun içinde bulunduğu bölgenin coğrafi özelliklerinden 

kaynaklanan faktörlerdir. Gelişen malzeme ve yapım teknolojisi sayesinde doğal 

faktörlere bağlı mekan değişimleri hem İstanbul, hem de Gaziantep günümüz 

konutlarında gözlenemez olmuştur. 

Doğal Çevre: Geleneksel yerleşimlerde doğal çevrenin konut yerleşimi ve de 

malzeme seçimi üzerinde etkisi vardır. Bu seçimler bir nevi zorunluluk haline 

gelerek ağacın bol olduğu İstanbul’da ahşap konutu yaygınlaştırırken, taş 

malzemenin bol bulunduğu Gaziantep’te taş evlerin yapılmasına neden olmuştur. 

Topoğrafyanın oldukça eğimli olduğu İstanbul’da, doğal çevrenin getirdiği bu 

zorluk, kendine özgü, Boğaziçine odaklanan bir yerleşmeye de neden olarak kent 

kimliğine etki eder haldedir.  
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İklim: İklime ait özellikler geleneksel konutlarda İstanbul ve Gaziantep arasında 

konut mekanında ve şekillenişinde farklılıklar yaratsa da 20.yüzyılda sanayileşmenin 

etkisi ile yapı malzemeleri aynı şekilde ülkenin her yerinde bulunur ve de uygulanır 

olmuştur. Bu durum iklime göre yapılmış konut biçimlerinin önemini azaltarak, 

bugünkü kentler arası ortaklaşmaya sebebiyet vermiştir. 

Tasarımcı Faktörü: Konutu yapan kişi veya kişilerin kişisel yetenek, bilgi ve 

tercihleri ile  ilgili etkenlerdir. Bu faktörler direkt olarak kültürel bileşenlerin içine 

giremez ancak konut mekanının fiziksel görüntüsünü etkilerler. 

Mimar Tarafından Tasarlanmış: Mimarlık disipline ait kimseler Cumhuriyet 

Dönemi öncesinde, 19.yüzyılda bile İstanbul’da konut örnekleri vermekteydiler. O 

dönemde mimarlık kültürünün kent kültürü içinde barınıyor olması, İstanbul’un 

dokusuna önemli zenginlikler katmaktadır. Gaziantep’te ise mimarlara ait konutlar 

ancak 1950’lerde başlamıştır. Bu durum mimarlık kültürünün, mimari değere sahip 

bina talebinin Gaziantep’te çok daha geriden gelmesine sebep olmuştur. Bu nedenle 

İstanbul’a karşın kaliteli konut örneklerinde Gaziantep aleyhine bir durum söz 

konusudur. 

Kullanıcı yada Uzman Olmayanlar Tarafından Tasarlanmış: Kaçak yapılaşma 

sonucu yapılmış konutları ifade eden faktördür. İstanbul’da Osmanlı Dönemi’nde 

yapılmış örnekleri olsa da günümüz manasındaki gecekondular, ilk kez 1945’te 

Zeytinburnu’nda görülmeye başlamıştı. Gaziantep’te ise kısa bir süre sonra 

1950’lerden itibaren kaçak yapılaşmanın başladığını bilmekteyiz. 

 

Tüm bu analizler ışığında görülmektedir ki geleneksel konut anlayışları ne kadar 

farklı olsa da zaman boyutunda kültürel yayılma ile Türkiye’nin hemen her ili için 

ortak bir konut mekanına ulaşılmıştır. Özellikle 1980’lerden başlayan betonarme, çok 

katlı apartman örnekleri konut anlayışını kendi yapısında birleştirerek yöreye ait 

kimlik izlerinin okunmasını güçleştirmektedir. Bu gün yeni konut bölgelerine 

bakarak illeri ayırt etmek imkansız hale gelmiştir. Anadolu’ya İstanbul’dan yayılan; 

aslında kaynaklarını daha batıdan, Avrupa’nın modernizminden alan bu süreç, hızlı, 

acil ve çok sayıda konut ihtiyacı sebepleriyle geleneksel konut kültürünün yok 

olmasına sebep olmuş, apartman anlayışını Türk konut kültürüne yerleştirmiştir. 
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